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STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
A. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon antara lain Standar ini
diperlukan agar IAIN Ambon menghasilkan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki
tingkat kinerja yang baik dan bertanggung jawab, serta memiliki kompetensi yang sesuai
dengan keahliannyaStandar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal
tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Standar dosen dan tenaga kependidikan IAIN Ambon mengacu pada kualifikasi
akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon
Agar dosen dan tenaga kependidikan IAIN Ambon dapat melaksanakan kinerja
pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentigan
maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan
tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan
1.
2.
3.
4.

Pimpinan Institusi hingga Program studi;
Dosen
Tenaga Kependidikan
Mahasiswa

C. Defenisi Istilah
1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja
4. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan
tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
D. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SN-Dikti 44/2015)
1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki
kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister
atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah
setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik
lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat
menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan
berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik
lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat
menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan
berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan
harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional
terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang
diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu
5(tahun) terakhir.
Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI
melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas
tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.
Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur
dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/
bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa
yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program
studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit
60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program
doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan
semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu
pada program studi.
Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik
paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai
dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.
Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian
khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan
keahliannya.

E. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Ambon.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan
Tenaga Kependidikan program studi lingkup IAIN Ambon.
4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan
secara periodik.
5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi
dan tupoksi unit/bidang ilmu.

F. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
No.
1

Pernyataan Isi Standar
Dosen harus memiliki kualifikasi
akademik dan kompetensi pendidik,
sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk
menyelenggarakan pendidikan dalam
rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
100% memiliki kualifikasi
akademik sesuai dengan
bidang keilmuan prodi
15% dosen bergelar guru
besar

2

Dosen harus memiliki kualifikasi
akademik yakni tingkat pendidikan
paling rendah dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan dan dibuktikan dengan ijazah

Seluruh dosen minimal
bergelar S-2

3

Dosen dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan harus
memiliki kompetensi pendidik
dinyatakan dengan sertifikat
pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
Dosen program sarjana harus
berkualifikasi akademik paling
rendah lulusan magister atau
magister terapan yang relevan
dengan program studi dan dapat
menggunakan dosen bersertifikat
yang relevan dengan program studi
dan berkualifikasi paling rendah
setara dengan jenjang 8 (delapan)

80% dosen memiliki
sertifikat pendidik.

Seluruh dosen untuk jenjang
sarjana minimal bergelar
Magister/Master relevan
dengan program studi

4

Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria
Matrik 22 tabel
C.6
3.a.2
Matrik 22 tabel
3.a.2

Matrik 22 tabel
3.a.2

C.6

80% dosen bergabung pada
asosiasi profesi dosen

Matrik 22 tabel
3.a.3

C.4.4.a

Dosen program doktor
mempublikasikan karya ilmiah
pada jurnal nasional
terakreditasi atau jurnal
internasional yang bereputasi
satu kali dalam setahun.

Matrik 22 tabel
3.a.2

C.4.4.a

5

KKNI
Dosen program magister dan
program magister terapan harus
berkualifikasi akademik lulusan
doktor atau doktor terapan yang
relevan dengan program studi dan
dapat menggunakan dosen
bersertifikat profesi yang relevan
dengan program studi dan
berkualifikasi setara dengan jenjang 9
(sembilan) KKNI

Seluruh dosen untuk
program magister, dosen
minimal bergelar Doktor
relevan dengan program
studi

6

Dosen dengan kualifikasi kompetensi
harus melalui penyetaraan atas
jenjang KKNI melalui mekanisme
rekognisi pembelajaran lampau yang
dilakukan oleh Direktur Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Dosen kualifikasi
kompetensi melalui
penyetaraan mendapat
sertifikat profesi dan setara
jenjang 9 KKNI

7

Dosen memiliki beban kerja yang
harus disesuaikan dengan besarnya
beban tugas tambahan, bagi dosen
yang mendapatkan tugas tambahan
pada setiap masa evaluasi

Dosen tugas tambahan
wajib mengajar minimal 3
sks.

8

Dosen dengan beban kerja sebagai
pembimbing utama dalam penelitian
terstuktur dalam rangka penyusunan
skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi,
atau karya desain/seni/ bentuk lain
setara paling banyak 10 (sepuluh)
mahasiswa.
Dosen dalam pemenuhan beban
kerjanya mengacu pada nisbah dosen
dan mahasiswa yang diatur dalam
Peraturan Menteri

Jumlah mahasiswa yang
dibimbing oleh setiap dosen
maksimal adalah 10
mahasiswa

9

Beban kerja dosen minimal
12 sks dan maksimal 16 sks
dalam satu semsester

Dosen mempublikasikan karya
ilmiah pada jurnal nasional
terakreditasi atau jurnal
internasional yang bereputasi
satu kali dalam setahun

Matrik 22 tabel
3.a.2

C.4.4.a

Permenristek
Dikti 44
2015 pasal
24

Matrik 25 tabel
3.b

C.4.a.

10

Dosen tetap PT yang ditugaskan
menjalankan proses pembelajaran
pada setiap program studi secara
penuh waktu harus berjumlah paling
sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit
60% (enam puluh persen) dari
jumlah seluruh dosen; Dosen tetap
untuk program doktor atau program
doktor terapan paling sedikit
memiliki 2 (dua) orang profesor dan
semua dosen harus memiliki
keahlian di bidang ilmu yang sesuai
dengan disiplin ilmu pada program
studi

1. Jumlah dosen tetap prodi
minimal 6 orang
2. Dosen untuk program
doktor atau program
doktor terapan paling
sedikit memiliki 2 (dua)
orang profesor
3. Semua dosen harus
memiliki keahlian di
bidang ilmu yang sesuai
dengan disiplin ilmu pada
program studi

Matrik 21 Tabel
3.a.1

C.4.4.a.1.

11

Tenaga kependidikan kecuali tenaga
administrasi harus memiliki
kualifikasi akademik paling rendah
lulusan program diploma 3 (tiga)
yang dinyatakan dengan ijazah sesuai
dengan kualifikasi tugas pokok dan
fungsinya.

Laboran, pustakawan,
operator, dan teknisi
minimal D-3

Matrik 29

C.4.4.c.

12

Tenaga administrasi yang melayani
kegiatan pendidikan harus memiliki
kualifikasi akademik paling rendah
SMA atau sederajat dibuktikan
dengan ijazah

Tenaga administrasi
minimal SMA atau sederajat

Matrik 29

C.4.4.c.

13

Tenaga kependidikan yang melayani
kegiatan pendidikan yang
memerlukan keahlian khusus harus
memiliki sertifikat kompetensi sesuai
dengan bidang tugas dan keahliannya.

Laboran, pustakawan,
operator, dan teknisi harus
memiliki sertifikat
kompetensi sesuai dengan
bidang tugas dan
keahliannya

Matrik 29

C.4.4.c.

Laboran, pustakawan, operator,
dan teknisi minimal S1 sesuai
dengan kualifikasinya

G. Dokumen Terkait
1. Dokumen Analisis Jabatan
2. Data Forlap Dikti
3. Data pada Sistem Informasi SDM IAIN Ambon
H. Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Ambon
5. Pedoman Akademik IAIN Ambon
6. Pedoman dosen melanjutkan studi IAIN Ambon
7. Pedoman penempatan pegawai IAIN ambon

