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STANDAR 

1. Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus 

dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 

4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat 

profesi. 

5. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan 

magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. 

6. Dosen program diploma tiga dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang 

relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan 

jenjang 8 (delapan) KKNI. 

7. Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI dilakukan oleh direktur jenderal terkait 

sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. 

8. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: 

a) kegiatan pokok dosen mencakup: 

1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 

2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 

3) pembimbingan dan pelatihan; 

4) Penelitian; dan 

5) Pengabdian kepada Masyarakat. 

b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 

c) kegiatan penunjang. 

9. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas 

tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 



10. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam 

rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya 

desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 

11. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah 

Dosen dan mahasiswa. 

12. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

13. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. 

14. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) 

Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan 

pendidikan lain. 

15. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) 

dari jumlah seluruh dosen. 

16. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada 

setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang. 

17. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu 

pada Program Studi. 

18. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program 

diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas 

pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah SMA atau sederajat. 

19. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat 

kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

 

Indikator Kerja Utama 

Profil Dosen 

1. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan 

bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi RPT harus cukup 

paling tidak sejumlah 12 orang. 



2. Jumlah dosen yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis 

paling tidak 30% dari dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata 

kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

3. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri paling tidak 

50% dari dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan 

bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

4. Jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor 

paling tidak 70% dari dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata 

kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

5. Jumlah mahasiswa paling sedikit 10 kali dan paling banyak 20 kali dari jumlah 

dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang 

keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

6. Rata-rata jumlah bimbingan dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu 

mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi 

RPT sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester paling banyak 

adalah 6. 

7. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh dosen tetap yang ditugaskan sebagai 

pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi 

inti Prodi RPT paling sedikit adalah 12 dan paling banyak adalah 16. 

8. Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah paling 

banyak adalah 10% dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu 

mata kuliah di Prodi RPT. 

9. Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi paling 

sedikit adalah 20% dari jumlah mata kuliah kompetensi. 

Kinerja dosen 

1. Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian 

paling tidak 25% dalam 3 tahun terakhir dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan 

sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan 

kompetensi inti Prodi RPT. 

Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja ini dapat berupa: 



a. menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan 

tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi 

internasional bereputasi. 

b. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat 

nasional/ internasional. 

c. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal 

internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program 

studi. 

d. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/ 

internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi 

(untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/ 

Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri 

tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan 

bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program 

Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). 

e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ 

nasional/ internasional. 

2. Kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang Prodi RPT: 

a. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun 

terakhir paling tidak 15% dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai 

pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan 

kompetensi inti Prodi RPT. 

b. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 

tahun terakhir paling tidak 90% dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan 

sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai 

dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

c. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun 

terakhir paling tidak 3 kali dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan 

sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai 

dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

3. Kegiatan PkM yang relevan dengan bidang Prodi RPT: 



a. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun 

terakhir paling tidak 15% dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai 

pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan 

kompetensi inti Prodi RPT. 

b. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun 

terakhir paling tidak 90% dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai 

pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan 

kompetensi inti Prodi RPT. 

c. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun 

terakhir paling tidak 3 kali dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan 

sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai 

dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

4. Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Prodi RPT yang 

dihasilkan: 

a. Jumlah total dari publikasi di jurnal internasional bereputasi, publikasi di 

seminar internasional, dan pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di 

tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir paling tidak 5% dari jumlah 

dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan 

bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

b. Jumlah total dari publikasi di jurnal internasional, publikasi di jurnal 

nasional terakreditasi, publikasi di seminar nasional, dan 

pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional dalam 3 

tahun terakhir paling tidak 50% dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan 

sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai 

dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

c. Jumlah total dari publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi, publikasi di 

seminar wilayah/lokal/PT, dan pagelaran/pameran/presentasi dalam forum 

di tingkat wilayah dalam 3 tahun terakhir paling tidak sejumlah dosen tetap 

yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian 

yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi RPT. 



5. Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun 

terakhir paling tidak sejumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu 

mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi 

RPT. 

6. Jumlah total dari luaran penelitian/PkM: 

a. yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter serta  

b. dua kali dari yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, 

Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) dan yang dalam bentuk Teknologi 

Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), 

Karya Seni, Rekayasa Sosial,  

i. dalam 3 tahun terakhir paling tidak sejumlah dosen tetap yang 

ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian 

yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi RPT. 

Pengembangan dosen 

1. Prodi RPT harus merencanakan dan mengembangkan dosen tetap yang 

ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai 

dengan kompetensi inti Prodi RPT mengikuti rencana pengembangan SDM di 

perguruan tinggi (Renstra ATAS) secara konsisten. 

 

Tenaga Kependidikan 

1. Prodi RPT harus memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat 

kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan 

mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan 

program studi. 

2. Prodi RPT harus memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah 

laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan 

laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan 

bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. 

 

 



Indikator Kerja Tambahan 

1. Harus ada pedoman tertulis yang lengkap tentang rekrutmen, penempatan, 

pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, 

dan ada bukti dilaksanakan secara efektif. 

2. Harus ada pedoman tertulis yang lengkap tentang sistem monitoring dan 

evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan ada bukti 

dilaksanakan secara konsisten. 

3. Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran 

yang direncanakan) harus ≥ 95%. 

4. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional harus ≥ 

40%. 

5. Harus ada bukti tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di 

bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, dan (3) pelayanan/ pengabdian kepada 

masyarakat yang terdokumentasi dengan baik. 

6. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahlian (pendidikan terakhir)-

nya. 

7. Ada kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, 

pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) 

dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi 

kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin paling tidak ≥ 12 orang 

dalam 3 tahun terakhir. 

8. Harus ada peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar 

dalam bidang yang sesuai dengan bidang Prodi RPT sehingga jumlah dosen 

tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai 

dengan kompetensi Prodi RPT > 90% dalam 3 tahun terakhir. 

9. Persentase dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat 

internasional atau nasional harus ≥ 50%. 

10. Prodi RPT harus melakukan upaya dalam meningkatkan kualifikasi dan 

kompetensi tenaga kependidikan kompetensi dikaitkan dengan: (1) Pemberian 

kesempatan belajar/pelatihan, (2) Pemberian fasilitas, termasuk dana, dan (3) 

Jenjang karir. 



MANUAL 

Rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan 

tenaga kependidikan 

Penugasan belajar dan pelatihan 

Pengurusan jabatan fungsional dan sertifikasi pendidik 

 

FORM 

Form pengajuan jabatan fungsional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


