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STANDAR 5 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

NO. KATEGORI ISI 

1. Visi, Misi dan 

Tujuan  Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Pelayaran  

Visi  

Menjadi institusi perguruan tinggi ilmu pelayaran yang berkelas dunia 

dan terdepan di Indonesia. 

 

Misi 

1. Meningkatkan, mengembangkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran untuk penguasaan 

kompetensi berbasis metodologi modern dan teknologi informasi 

yang bertaraf internasional. 

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu penelitian ilmiah dan 

pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan industri 

pelayaran. 

3. Membentuk peserta didik berkarakter industri untuk mewujudkan 

sumber daya manusia di bidang pelayaran yang berintegritas, 

memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air yang tanggap, 

tangguh, tanggon dan trengginas. 

4. Mengembangkan, memelihara sarana, prasarana dan fasilitas 

pendidikan ilmu pelayaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

5. Mengembangkan, meningkatkan tata kelola pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan di bidang pelayaran yang memiliki 

kompetensi bertaraf internasional. 

2. Menghasilkan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada 

masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangan industri 

pelayaran.  

3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter industri, berintegritas dan 
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cinta tanah air. 

4. Memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang 

modern dan selalu mengikuti perkembangan industri pelayaran. 

5. Tercapainya sistem tata kelola administrasi pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

2. Rasionale Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan STIP antara lain menjadi institusi 

pendidikan pelayaran yang unggul dan bertaraf internasional, berbasis 

metodologi modern dan teknologi informasi, jelas dibutuhkan dosen dan 

tenaga kependidikan yang bermutu, berkarakter, profesional, dan 

berkompeten. Agar dosen dan tenaga kependidikan mampu memenuhi 

kriteria tersebut dibutuhkan ukuran standar minimum tentang kualifikasi 

akademik dan kompetensi. Selain itu untuk menjamin mutu proses 

pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk 

melakukan pembelajaran, misalnya dengan memilih menggunakan 

metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran 

atau transfer knowledge dan know how, mendorong kreatifitas taruna, 

menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui 

dan menghormati setiap taruna sebagai pribadi yang unik dengan 

kelebihan dan kekurangannnya. 

 

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, 

kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam 

perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karir dosen. Sehubungan dengan 

itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 

3. Subjek/ Pihak yang 

Bertanggung jawab  

untuk mencapai/ 

memenuhi Standar 

dosen dan tenaga 

kependidikan 

1. Ketua STIP.  

2. Pembantu Ketua STIP. 

3. Ka. BAAK dan Ka. BKAU. 

4. Ketua Jurusan.  

5. Dosen 
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4. Definisi Istilah 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 adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, 

laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.  

4. Dosen Tetap  merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik 

tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap 

pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.  

5. Dosen Tidak Tetap adalah dosen bekerja paruh waktu yang diangkat 

dengan Surat keputusan Ketua STIP dan tidak memiliki kewajiban 

Beban Kerja Dosen (BKD) minimal 12 sks per semester yaitu PNS di 

STIP dengan tugas dalam jabatan struktural di organisasi, pensiunan 

PNS, dan Pendidik luar. 

6. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah 

yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan 

ijazah.  

7. Kompetensi pendidik merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, 

dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. 

8. Jabatan fungsional dosen yang selanjutanya disebut jabatan 

akademik dosen 

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang 

dan hak seseorang pendidik dalam suatu satuan pendidkan tinggi 

yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta 
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bersifat mandiri. 

9. Kebebasan Akademik  

Kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika STIP untuk 

secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan 

akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

10. Kebebasan Mimbar Akademik  merupakan bagian dari kebebasan 

akademik bagi seorang dosen untuk menyampaikan pikiran dan 

pendapat dalam forum ilmiah sesuai dengan norma dan kaidah 

keilmuan. 

11. Otonomi Keilmuan keleluasaan dan kewenangan untuk melakukan 

kegiatan keilmuan dalam rangka usaha untuk menguasai dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman 

pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas 

akademika. 

12. NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) merupakan nomor identitas 

sebagai legitimasi bahwa seseorang adalah berstatus sebagai 

pendidik, sebagai syarat pengurusan sertifikasi dosen dan kenaikan 

pangkat dalam jabatan fungsional. 

5. Lingkup Standar  1. Standar kualifikasi dosen 

 a. Pernyataan Isi 

Standar  

1. Pada tahun 2020, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi akademik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki 

kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan  dalam rangka 

capaian pembelajaran lulusan.   

2. Pada tahun 2020, dosen STIP harus berkualifikasi akademik paling 

rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan 

program studi. 

3. Pada tahun 2020, STIP dapat menggunakan dosen bersertifikat 

profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi 

paling rendah setara dengan jenjang 8(delapan) KKNI. 

4. Pada tahun 2020, dosen tetap harus memiliki salah satu jabatan 

fungsional dosen yang terdiri assiten ahli, lektor, lektor kepala dan 
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guru besar. 

5. Pada tahun 2020 , setiap dosen telah mendapatkan pembinaan 

karier (pengembangan kualitas) yang meliputi: studi lanjutan, 

pelatihan, lokakarya, seminar. 

6. Pada tahun 2020, Dosen yang berprestasi  berhak mendapatkan 

promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 

 a. Strategi 1. STIP memberikan  bantuan  biaya  pendidikan bagi dosen yang 

masih berpendidikan Strata 2 (S2) untuk studi lanjut. 

2. Dosen yang akan diterima di STIP  memiliki gelar akademik paling 

rendah strata 2 (S2) yang dibuktikan dengan ijazah atau memiliki 

sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dab 

berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI serta 

sehat jasmani dan rohani. 

3. Dosen yang akan diterima harus diseleksi baik secara administrasi 

maupun kompetensi. 

4. STIP membentuk tim evaluasi untuk menentukan promosi dan 

penghargaan terhadap dosen berprestasi. 

5. Tim evaluasi harus membuat instrument penelitian dosen 

berprestasi. 

 b. Indikator 1. Semua dosen tetap memiliki ijazah paling rendah strata 2 (S2)  

serta sehat jasmani dan rohani. 

2. Adanya blue print pengembangan karier dosen. 

3. Adanya dokumen terkait instrument penilaian dosen berprestasi.  

 c. Dokumen 

terkait 

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan 

dengan: 

- Standar kompetensi lulusan 

- Sandar Isi  

- Standar Proses Pembelajaran. 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur rekrutasi dosen 

- Prosedur studi lanjut bagi dosen tetap 
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- Perjanjian studi lanjut antara STIP dengan dosen 

- Prosedur penetapan dosen berprestasi. 

5. Lingkup Standar 2.   Standar beban kerja dosen 

 a. Pernyataan Isi 

Standar  

1. Pada tahun 2020, beban kerja dosen dihitung berdasarkan kegiatan 

pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan 

dan kegiatan penunjang. 

2. Pada tahun 2020, beban kerja pada kegiatan pokok dosen telah 

disesuaikan dengan besarnya tugas tambahan, bagi dosen yang 

mendapatkan tugas tambahan. 

3. Pada tahun 2020, beban kerja dosen sebagai pembimbing utama 

dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas 

akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 

10 (sepuluh) taruna. 

4. Pada tahun 2020, beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen 

dan taruna. 

 b. Strategi Beban kerja dosen disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu 12 – 16 

SKS.  

 c. Indikator Beban kerja dosen sudah mengikuti aturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Dokumen 

terkait 

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan 

dengan: 

- Standar kompetensi lulusan 

- Sandar Isi  

- Standar Proses Pembelajaran. 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur penetapan beban kerja dosen 

- Prosedur penetapan kegiatan pokok dosen 

- Prosedur penetapan kegiatan tugas tambahan 

- Prosedur penetapan kegiatan penunjang 

5. Lingkup standar 3. Standar  jumlah dosen tetap 

 a. Pernyataan Isi 

Standar  

1. Tahun 2020, jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 

60% (enampuluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 
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2. Tahun 2020, jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program 

studi paling sedikit 6 (enam) orang. 

 b. Strategi 1. Merekrut dosen baru yang akan dijadikan dosen tetap. 

2. Jurusan/program studi membuat jadwal kuliah dengan 

memperhatikan penugasan 6 dosen tetap secara penuh waktu. 

 c. Indikator 1. Terpenuhinya jumlah dosen tetap sebanyak 60% dari jumlah seluruh 

dosen. 

2. Terlaksananya proses pembelajaran dalam 1 semester yang diampu 

oleh 6 dosen tetap secara penuh waktu. 

 d. Dokumen 

terkait 

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan 

dengan: 

- Standar kompetensi lulusan 

- Sandar Isi  

- Standar Proses Pembelajaran. 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur penetapan jumlah dosen 

- Prosedur penetapan penugasan dosen tetap 

5. Lingkup Standar 4. Standar Tenaga Kependidikan 

 a. Pernyataan Isi 

Standar  

 

1. Tahun  2020, tenaga kependidikan memiliki  kualifikasi akademik 

paling rendah  lulusan program  diploma 3(tiga) yang dinyatakan 

dengan ijazah sesua dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 

2. Tahun 2020, tenaga administrasi kependidikan memiliki  kualifikasi  

akademik  paling rendah  lulusan SMA  atau sederajat. 

3. Tahun 2020,  tenaga  kependidikan yang memerlukan keahlian 

khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang 

tugas dan keahliannya. 

 

 

 

 

b. Strategi 

 

 

 

1. Rekrutasi tenaga kependidikan memiliki ijazah paling rendah 

D3(diploma tiga) dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan 

bidang dan tugas keahliannya. 

2. STIP memberikan  bantuan  biaya  bagi tenaga kependidikan untuk 
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mengembangkan kompetensi dan keahliannya. 

 c. Indikator 1. Semua tenaga kependidikan memiliki ijazah paling rendah D3 dan 

SMA atau sederajat untuk tenaga administrasi kependidikan. 

2. Tersedianya blue print pengembangan karier tenaga kependidikan 

dan tenaga adminstrasi kependidikan. 

 d. Dokumen 

terkait 

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan 

dengan: 

- Standar proses pembelajaran. 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur rekrutasi tenaga kependidikan. 

6. Referensi 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 42 tahun 2007 

tentang Sertifikasi Dosen; 

6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 

2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi 

birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 

angka kreditnya. 

9. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 

10. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar 
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