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1. Visi, 

Misi, 

Tujua

n, dan 

Nilai 

– 

Nilai  

1.1. Visi Pascasarjana 

Menjadi  pascasarjana unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di 

Asia pada tahun 2045 

1.2. Misi Pascasarjana 

1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan 

akses bagi masyarakat. 

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan 

dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata 

kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana 

yang berkualitas. 

1.3. Tujuan Pascasarjana 

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 

mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat 

dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat 

kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di 

Pascasarjana Undiksha. 

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, 

serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan 

kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran 

Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional 

maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni. 

3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, 

modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan 

prima dan akuntabel kepada stakeholder serta mampu 

berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf 

internasional. 

 1.4. Penciri Pascasarjana 

1) Berkarakter 

2) Adaptif 

3) Kolaboratif 

4) Terampil 

5) Inspiratif 



 

2. Rasional 

Penetapan 

Standar 

Dosen dan 

Tenaga 

Kependidi

kan 

Untuk menjadi Pascasarjana yang unggul, tentu kualitas dosen dan tenaga 

kependidikan harus selalu diperhatikan. Dosen merupakan tenaga pendidik 

professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tenaga 

dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas, pendidikan dan pengajaran 

akan terlaksana sesuai harapan dan mampu menghasilkan lulusan yang 

kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. Melalui pengembangan kualitas 

dosen yang berkelanjutan akan bermuara pula pada penyelenggaraan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kompetitif dan 

koaboratif.  

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, pada BAB II bagian keenam telah diberikan standar dosen 

dan tenaga kependidikan, yang menyebutkan bahwa 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. Untuk menjadi universitas 

yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa 

peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada 

kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan tersebut, 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha menetapkan standar dosen dan 

tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi 

pimpinan pascasarjana, dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam 

merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang 

ada di lingkungan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha.   

3. Pihak 

yang 

Bertanggu

ngjawab 

untuk 

Mencapai 

Standar 

Dosen dan 

Tenaga 

Kependidi

kan 

3.1 Perumusan 

Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim ad 

hoc setelah ditetapkan dengan SK Direktur 

3.2 Penetapan  

Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh 

Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur  

3.3 Pelaksanaan 

Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh Direktur  

Pascasarajana, Wakil Direktur II, dan Koordinator Program Studi. 

3.4 Evaluasi Pelaksanaan 

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

dilaksanakan  oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu 

(GKM) Pascasarjana dan Program Studi .  

3.5 Pengendalian Pelaksanaan 



 

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu 

(GKM)  Pascasarjana dan Program Studi  . 

3.6 Peningkatan Standar 

Peningkatan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh 

Wakil Direktur II dengan persetujuan Direktur   

  

4. Definisi 

dan Istilah 

4.1. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

4.2. 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 

tenaga informasi. 

4.3. 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. 

4.4. 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 kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. 

5. Pernyataan 

Isi Standar 

Dosen dan 

Tenaga 

Kependidi

kan 

A.0

5.01 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

setiap dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk  

penyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

A.0

5.02 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

setiap dosen memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan 

ijazah, dengan ketentuan sebagai berikut.  

a. 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. 

b. Dosen program doktor dan program doktor terapan: 

a. 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; 



 

b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah 

menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung 

sejak akan mulai membimbing, paling sedikit: (1) 1 (satu) karya 

ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional 

yang bereputasi sebagai penulis utama; atau (2) 1 (satu) bentuk 

lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat 

perguruan tinggi. 

A.0

5.03 

Pimpinan Pascasarjana, pimpunan Jurusan, dan pimpinan Program 

Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan kualifikasi S3 sebagai 

berikut: 

a. 100% untuk program magister dan doktor.  

A.0

5.04 

Pimpinan Pascasarjana, pimpunan Jurusan, dan pimpinan Program 

Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan jabatan fungsional 

minimal Lektor minimal 70%.  

A.0

5.05 

Pimpinan Pascasarjana, pimpunan Jurusan, dan pimpinan Program 

Studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen yang memiliki 

sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah 

seluruh dosen tetap minimal 80%. 

A.0

5.06 

Pimpinan Pascasarjana dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

persentase  dosen tetap program studi vokasi yang memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi/industri minimal 50%.  

A.0

5.07 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

persentase dosen yang menguasai bahasa asing (khususnya Bahasa 

Inggris) minimal 85% 

A.0

5.08 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa  

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 6 (enam) 

mahasiswa persemester. 

A.0

5.09 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi dibantu Pimpinan 

Jurusan menjamin bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen 

tetap program studi adalah dari 12 sampai 16 sks persemester. 

A.0

5.10 

Pimpinan Pascasarjanadan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap 

jumlah program studi minimal 12 orang per program studi. 

A.0

5.11 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah sebagai berikut:  

a. Untuk program megister, 10 sampai 20, untuk kelompok saintek dan 

15 sampai 25 untuk kelompok soshum 



 

b. Untuk program doktor 15 sampai 25, untuk kelompok saintek dan 

25 sampai 35 untuk kelompok soshum. 

 

A.0

5.12 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun 

berbanding banyak dosen tetap adalah sebagai berikut: 

a. 1 untuk program magister 

b. 2 untuk program doktor 

A.0

5.13 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah 

lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai 

dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga 

administratif. 

 A.0

5.14 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA 

atau sederajat. 

 A.0

5.15 

Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa 

Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

6. Strategi 

Pelaksanaa

n Standar 

Dosen dan 

Tenaga 

Kependidi

kan 

Sasara

n/ 

Indikat

or 

Pencap

aian 

Strategi Pencapaian 

A.05.01 

s.d. 

A.05.15 

1) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan 

menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut 

yang disahkan dengan keputusan senat. 

2) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan 

menetapkan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas 

dosen dan tenaga kependidikan. 

3) Pimpinan Pascasarjana, LPPPM, dan Program Studi melakukan 

sosialisasi terkait  Standar serta pedoman rekruitmen dan 

pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan tersebut 

kepada seluruh civitas akademika Universitas Pendidikan 

Ganesha. 

4) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi 

mengimplementasikan pedoman rekruitmen dan pengembangan 

kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait. 



 

5) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi melakukan 

monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian 

Standar Dosen dan Tenaga  

6) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi menyusun laporan 

hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan 

selanjutnya. 

 A.05.01 

A.05.02 

A.05.03 

A.05.13 

A.05.14 

A.05.15 

1. Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan 

menetapkan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas 

dosen dan tenaga kependidikan. 

2. Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi 

mengimplementasikan pedoman rekruitmen dan pengembangan 

kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait. 

 A.05.04 1. Pascasarjana memberikan sosialisasi terkait prosedur kenaikan 

pangkat / jabatan fungsional. 

2. Pimpinan Pascasarjana membentuk tim untuk membantu dosen-

dosen dalam upaya mencapai jabatan fungsional guru besar, 

lektor kepala, maupun lektor. 

 A.05.05 1. Pimpinan Pascasarjana, dan pimpinan program studi 

memberikan sosialisasi terkait proses memperoleh sertifikat 

pendidik. 

2. Pascasarjana memvasilitasi dosen untuk bisa memperoleh 

sertifikat pendidik 

 A.05.06 1. Pimpinan Pascasarjana memberikan sosialisasi dan mendorong 

dosen program studi vokasi untuk memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi/industry 

2. Pascasarjana memvasilitasi dosen prodi vokasi untuk 

memperoleh sertifikat kompetensi/profesi/industry 

 A.05.07 Pascasarjana, atau program studi membuat program peningkatan 

kemampuan Bahasa asing untuk dosen dan tenaga kependidikan. 

 A.05.8 

A.05.9 

1. Pimpinan Pascasarjana dibantu pimpinan program studi 

melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen 



 

2. Pimpinan prodi mendistribusikan tugas mengajar dan 

membimbing tugas akhir secara adil dan merata. 

3. Pimpinan prodi dapat meminta tenaga pengajar/pembimbing dari 

jurusan/prodi lain dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. 

 A.05.10 

A.05.11 

1. Pimpinan Pascasarjana melakukan pemetaan dan analisis 

kebutuhan dosen. 

2. Pascasarjana mengajukan rekrutmen dosen sesuai dengan 

analisis kebutuhan dosen. 

3. Pascasarjana, dan program studi  melakukan sosialisasi program 

studi untuk menarik minat calon mahasiswa 

 

 A.05.12 1. Pimpinan Pascasarjana dan pimpinan program Studi melakukan 

pemetaan kelompok keahlian dosen. 

2. Pimpinan Pascasarjana dan pimpinan program Studi 

memfasilitasi dosen untuk menjadi visiting lecture, keynote 

speaker, editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi, 

menjadi staf ahli/ narasumber tingkat wilayah/nasional. 

7. Indikator  

Ketercapai

an Standar 

Dosen dan 

Tenaga 

Kependidi

kan 

Pernya

taan 

Standa

r 

Sasaran/Indikat

or Pencapaian 

Periode/Waktu Pencapaian 

2019/

2020 

2020/2

021 

2021/

2022 

2022/2

023 

2023/202

4 

A.05.01 Dosen memiliki 

kualifikasi 

akademik dan 

kompetensi 

pendidik, sehat 

jasmani dan 

rohani, serta 

memiliki 

kemampuan 

untuk  

penyelenggaraka

n pendidikan  

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 
Terpenuhi 

A.05.02 Dosen memiliki 

kualifikasi 

akademik sesuai 

dengan jenjang 

program studi. 

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 
Terpenuhi 

A.05.03 Persentase dosen 

dengan 

kualifikasi S3  

     

a. Diploma 20% 22% 25% 28% 30% 

b. Sarjana 36% 39% 41% 44% 50% 



 

c. Magister dan 

Doktor 
100% 100% 100% 100% 100% 

A.05.04 Persentase dosen 

dengan jabatan 

fungsional 

minimal Lektor  

50% 55% 60% 65% 70% 

A.05.05 Persentase 

jumlah dosen 

yang memiliki 

sertifikat 

pendidik 

profesional 

/sertifikat profesi 

terhadap jumlah 

seluruh dosen 

tetap. 

75% 77% 78% 79% 80% 

A.05.06 Persentase  

dosen tetap 

program studi 

vokasi yang 

memiliki 

sertifikat 

kompetensi/prof

esi/ industri  

10% 20% 30% 40% 50%  

A.05.07 1) Persentase 

dosen yang 

menguasai 

bahasa asing 

35% 50% 65% 75% 85% 

A.05.08 Beban kerja 

dosen 

persemester 

sebagai 

pembimbing 

utama dalam 

penelitian 

terstuktur dalam 

rangka 

penyusunan 

skripsi/ tugas 

akhir, tesis, 

disertasi, atau 

karya 

desain/seni/ 

14 

orang 

12 

orang 

10 

orang 

8 

orang 
6 orang 



 

bentuk lain yang 

setara. 

A.05.09 Ekuivalensi 

waktu mengajar 

penuh dosen 

tetap program 

studi 

persemester. 

18 17 16 15 13  

A.05.10 Rasio jumlah 

dosen tetap yang 

memenuhi 

persyaratan 

dosen terhadap 

jumlah program 

studi 

6 8 10 11 12 

A.05.11 Rasio jumlah 

mahasiswa 

terhadap jumlah 

dosen tetap 

     

a. Diploma 

Saintek 
5 - 10 7 - 15 

10 - 

20 
10 - 20 10 - 20 

b. Diploma 

Soshum 

20 - 

30 
18 - 28 

15 - 

25 
15 - 25 15 - 25 

c. Sarjana 

Saintek 

20 - 

30 
18 - 28 

15 - 

25 
15 - 25 15 - 25 

d. Sarjana 

Soshum 

40 - 

50 
38 - 48 

35 - 

45 

30 – 

40 
25 - 35 

A.05.12 Rasio banyaknya 

pengakuan/rekog

nisi yang 

diperoleh selama 

tiga tahun 

berbanding 

banyak dosen 

tetap  

     

a. Diploma 0,1 0,1 0,15 0,2 0,25 

b. Sarjana 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

c. Magister 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

d. Doktor 0,4 0,8 1,2 1,6 2 



 

A.05.13 Tenaga 

kependidikan 

memiliki 

kualifikasi 

akademik paling 

rendah lulusan 

program diploma 

3 (tiga) yang 

dinyatakan 

dengan ijazah 

sesuai dengan 

kualifikasi tugas 

pokok dan 

fungsinya 

kecuali untuk 

tenaga 

administratif. 

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 
Terpenuhi 

A.05.14 Tenaga 

administrasi 

memiliki 

kualifikasi 

akademik paling 

rendah SMA 

atau sederajat. 

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 
Terpenuhi 

A.05.15 

 

Tenaga 

kependidikan 

yang 

memerlukan 

keahlian khusus 

wajib memiliki 

sertifikat 

kompetensi 

sesuai dengan 

bidang tugas dan 

keahliannya. 

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 

Terpe

nuhi 

Terpen

uhi 
Terpenuhi 

8. Dokumen 

terkait 

Standar 

Dosen dan 

Tenaga 

Kependidi

kan 

1. Dokumen Kebijakan SPMI Undiksha 

2. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

3. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

6. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

7. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha 

8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 



 

 

9. Referensi 

Standar 

Dosen dan 

Tenaga 

Kependidi

kan 

9.1 Referensi Internal 

1. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha 

2. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 

3. Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 

9.2 Referensi Eksternal 

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia. 

3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang  Panduan Penyusunan 

Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan 

Tinggi, dan Matrik Penilaian  dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan 

Tinggi. 

7. Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan 

Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi 

dalam Instrumen Akreditasi Program Studi. 

 

 

 


