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1. Visi dan Misi UM 

Pontianak 

Visi UM Pontianak 

Tahun 2020 Menjadi Universitas Unggul Dalam 

Pengembangan Iptek, Seni dan Sumberdaya Manusia 

Berdasarkan Nilai-Nilai Ke-Islaman untuk 

Kesejahteraan Ummat 

 

Misi UM Pontianak 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional sesuai nilai-nilai keislaman. 

(2) Memajukan dan mengembangkan iptek dan seni 

sesuai tuntutan perubahan atau perkembangan 

zaman. 

(3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, dosen dan karyawan, untuk 

menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa 

kemandirian dalam berbagai ilmu pengetahuan, 

keahlian, teknologi dan seni. 

(4) Membangun pusat-pusat keunggulan (centre of 

excellence) sesuai kompetensi yang dimiliki dan 

unggulan strategis daerah. 

(5) Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan 

stakeholders ditingkat daerah dan pusat, 

masyarakat, industri dan dunia usaha baik lokal, 

regional, nasional maupun internasional. 

2. Rasionale Standar 

dosen dan tenaga 

Kependidikan 

Pendidik merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada 



masyarakat, terutama bagi pendidik  pada 

perguruan tinggi. Tugas utama dosen adalah 

mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input 

proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen 

dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya 

manusia yang penting tugas dan perannya dalam 

menjalankan proses pada system tersebut. Agar 

dosen dan tenaga kependidikan dapat 

melaksanakan tugas dengan baik maka diperlukan 

standar dosen dan tenaga kependidikan yang 

semakin baik. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi  

Standar Dosen dan 

Tenaga kependidikan 

1) Rektor sebagai pimpinan universitas  

2) Dekan sebagai pimpinan fakultas  

3) Ketua program studi sebagai pimpinan program 

studi  

4) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya  

5) Dosen dan tenaga kependidikan 

4. Definisi Istilah 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. 

5. Pernyataan Isi Standar 

Dosen dan tenaga 

kependidikan 

1) Universitas, fakultas, program studi menjamin 

hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) 

penghasilan dan jaminan social yang pantas 

dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas 

dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) 

perlindungan hukum dalam melaksanakan 



tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) 

kesempatan menggunakan sarana, prasarana 

dan fasilitas pendidikan.  

2) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, 

dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan 

untuk: meningkatkan kompetensi, akses 

sumber belajar dan sarana prasarana 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

masysrakat, (b) memiliki kebebasan akademik, 

mimbar akademik dan otonoomi keilmuan, (c) 

memiliki kebebasan dalam memberikan 

penilaian dan menentukan kelulusan peserta 

didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat 

dalam organisasi profesi/keilmuan  

3) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai 

kewajiban: (a) menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai 

komitmen professional untuk meningkatkan 

mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, profesi dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang 

diberikan  

4) Universitas menetapkan standar dosen dan 

tenaga kependidikan antara lain: 

a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat 

pendidikan paling rendah yang harus 



dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan 

dengan ijazah.  

c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan 

sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat 

profesi.  

d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi 

akademik paling rendah lulusan magister 

atau magister terapan yang relevan dengan 

program studi, dan dapat menggunakan 

dosen bersertifikat profesi yang relevan 

dengan program studi dan berkualifikasi 

paling rendah setara dengan jenjang 8 

(delapan) KKNI)  

5) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, 

jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 

(sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur 

Jenderal melalui mekanisme rekognisi 

pembelajaran lampau. 

6) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan 

antara lain 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 pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan 

dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 

c. kegiatan penunjang. 

7) Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per 

minggu.  

8) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling 

sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban 

belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak 



mendapatkan tugas tambahan antara lain 

berupa menjabat struktural.  

9) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen 

disesuaikan dengan besarnya beban tugas 

tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas 

tambahan antara lain berupa menjabat 

struktural. 

10) Beban kerja dosen dalam membimbing 

penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya 

desain/seni/bentuk lain yang setara paling 

banyak 10 mahasiswa. 

11)  Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen 

dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman 

rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 

12)  Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak 

tetap.  

13) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai 

pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi 

dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan 

kerja dan/atau satuan pendidikan lain.  

14)  Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi 

paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) 

dari jumlah seluruh dosen.  

15)  Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara 

penuh waktu untuk menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap program studi paling 

sedikit 6 (enam) orang.  

16) Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada 

program studi.  

17) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi 



akademik paling rendah lulusan program 

diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah 

sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan 

fungsinya.  

18) Tenaga administrasi 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 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Dosen dan 

tenaga kependidikan  

1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-

luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk 

melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor 

melalui program beasiswa internal maupun 

eksternal.  

2) Membuat blue print pembinaan karier dosen dan 

tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 

3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi 

dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan 

kompetensi yang dibutuhkan. 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Dosen dan tenaga 

kependidikan 

1) Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 20 

2) Lebih dari 100 persen dosen tetap bergelar 

magister dan lebih dari 30 persen dosen tetap 

bergelar doktor  

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Dosen dan tenaga 

kependidikan 

1) Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus 

diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang 

lain, misalnya berkaitan dengan standar 

pembiayaan dan standar sarana dan prasarana  

2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang 

terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan 

9. Referensi 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 



Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

3) Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016 

4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi Tahun 2017 

 

 

 


