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1. Visi dan Misi 
Universitas  

Visi : 

“Menjadi Universitas yang unggul,  bermutu, bermanfaat 

dan bertaraf inetrnasional pada tahun 2029” 

Misi : 

“Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan 

mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, untuk 

mewujudkan cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa” 

Tujuan : 

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan 

berbudi luhur. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

seni untuk pengembangan ilmu dan kemakmuran 

masyarakat. 

2.Rasional 
Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UMBY, 

maka UMBY wajib merancang, menyusun, merumuskan 

standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga 

Kependidikan yang unggul. Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan juga dimaksudkan untuk memuaskan 

pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing 

UMBY. Selain itu Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan, sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 

th 2015, pasal 26 sampai 30,  Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan diperlukan untuk mendukung 

standar isi, standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar 

penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar 

sarana dan prasarana pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan 

pembelajaran. 
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3. Subyek/Pihak 
yang 
Bertanggungjawa
b untuk Mencapai/ 
Memenuhi Isi 
Standar 

1. Rektor  

2.  Dekan  

3. Wakil Dekan  

4. Dosen 

5. Tenaga Kependidikan 

4. Definisi Istilah 
1.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.  

2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu 

yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada 

satuan pendidikan tinggi tertentu 

3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh 

waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak 

tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.  

4.Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya 

disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang 

diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur 

yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja 

penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di 

instansi lain dan diangkat perguruan tinggi 

berdasarkan perjanjian kerja.  

5.Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat 

dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh 

Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang 

tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.  

6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan 

akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen 

sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan 

formal di tempat penugasan.  

7.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 
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dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.  

8.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang 

selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan 

antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja 

serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensinkerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sector.  

9. Beban Kerja Dosen (BKD)  

10.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat  

    pendidik untuk guru dan dosen.  

11.Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai 

pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen 

sebagai tenaga profesional.  

12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, 

tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata 

teknik informasi.  

13.Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan 

tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada 

keahlian tertentu serta bersifat mandiri.  

14.Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan 

bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang 

pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada 

masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, 

keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja 

tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat 

jabatan. 
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15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa 

dengan dosen dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar  

16.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan atau teknologi.  

17.Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan 

sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

18. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu 

kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa 

per minggu per semester dalam proses pembelajaran 

memalui berbagai bentuk pembelajaran atau 

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

mahasiswa dalam mengikuti kulikuler disuatu prodi. 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan 
kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 
pendidikan.  

2. Kualifikasi akademik harus dipenuhi oleh seorang 
dosen dan dibuktikan dengan ijazah.  

3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat 
pendidik, dan/atau sertifikat profesi.  

4. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik 
paling rendah lulusan magister atau magister terapan 
yang relevan dengan program studi dan 
berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun 
atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan 
program studi dan memiliki pengalaman kerja paling 
sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling 
rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.  

5. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik 
paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang 
dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi 
tugas pokok dan fungsinya, sedangkan tenaga 
administrasi memiliki kualifikasi akademik paling 
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rendah SMA atau sederajat.  
6. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian 

khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
dengan bidang tugas dan keahliannya. 

6. Strategi 1. Tim rekruitasi Dosen dan tendik  mempertimbangkan 
faktor eksternal dan internal dalam merekrut dan 
meyeleksi karyawan baru.  

2.  Rektor dapat meningkatkan kepuasan dan komitmen 
para pekerja dan memperkecil biaya perputaran 
tenaga kependidikan dengan cara memberikan 
promosi sejauh tindakan tersebut layak.  

3. Dilakukan pengembangan karier untuk para 
karyawan baru.  

4.  Memperhatikan pengalaman dan keahlian yang 
dimiliki  pada saat proses rekrutmen dan seleksi 
sehingga  dapat membantu mengembangkan 
beragam bakat Dosen dan Tendik.  

5. Menyiapkan SOP  rekrutmen dan seleksi untuk 
Dosen dan Tendik 

7. Indikator 1. Dosen yang diterima memenuhi semua persyaratan 
sesuai undang-undang, standar minimal mulaifikasi 
Dosen dan sesuai aturan di UMBY. 

2. Tendik yang diterima memenuhi semua persyaratan 
sesuai undang-undang, standar minimal mulaifikasi 
Dosen dan sesuai aturan di UMBY. 

3. Dosen dan Tendik dapat melaksanakan tugas sesuai 
dengan jobdesk nya 

8. Dokumen terkait 1. Standar Kinerja Dosen  
2. Standar Tenaga Kependidian  
3. Standar Dosen Pembimbing Akademik  
4. Standar Dosen Pembimbing Tugas Akhir  
5. Formulir Kinerja Dosen  
6. Instruksi Penilaian Kinerja Dosen 

9. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Dikti 

3. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi 

4. Lampiran Peraturan BAN-PT Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi, Nomor 59 Tahun 2018 
Tentang LED, Pandun Penyususnan LKPT, Katriks 
Peniaian Dalam Instrumen Akreditasi PT.  

5. Statuta UMBY 

 


