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1. Visi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Menjadi Fakultas yang berkontribusi internasional pada tahun 2024 

dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun generasi khaira 

ummah, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang 

teknologi industri kepada masyarakat atas dasar nilai-nilai Islam. 

  

2. Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi industri yang 

berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan : 

1. Merekonstruksi dan mengembangkan iptek bidang teknologi 

industri atas dasar nilai-nilai Islam untuk memajukan pendidikan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua 

program pendidikan tinggi dalam bidang teknologi industri 

dalam rangka membangun generasi khaira ummah tafaqquh 

fiddin, berakhlak mulia, dengan kualitas kecendekiawanan dan 

kepakaran standar tertinggi dan kesetaraan universal, siap 

melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam 

membangun peradaban Islam melalui upaya memajukan bidang 

teknologi industri menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati 

Allah SWT. 

4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik 

senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai 

dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek bidang 

teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam, dan perkembangan 

masyarakat. 
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Daftar Istilah 

Standar Dosen dan 

Tenaga 

Kependidikan 

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. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang 

berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan 

tinggi tertentu. 

4. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh 

waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan 

administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan 

tinggi berdasarkan perjanjian kerja. 

5. Dosen/instruktur/tutor NUPN adalah dosen yang telah memiliki 

nomer urut yang sudah dikeluarkan oleh kementrian yang tidak 

memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK 

6. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang 

berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan 

pendidikan tinggi tertentu. 

7. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan 

perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 

sesuai kebutuhan. 

8. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada 

penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi 

9. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan 

berfungsi mengfasilitasi belajar mahasiswa dalam system 

pendidikan tinggi. 

10. Praktisi adalah seorang professional yang mempraktikkan keahlian 

tertentu sesuai dengan bidang ilmunya. 

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
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mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan  

pendidikan  tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, 

laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 

Rasional Standar 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. 

Sedangkan 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. 

Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik 

pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah 

mentransformasikan,  mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-  

output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan 

merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya 

dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. 

Mengacu pada visi dan misi Unissula, maka diperlukan suatu 

tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi 

yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, 

pendidikan dan pengabdian masyarakat. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 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. 

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang 

harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 

Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, 
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dan/atau sertifikat profesi 

Isi Standar Dosen 

dan tenaga 

Kependidikan 

1. Dosen  wajib   memiliki   kualifikasi   akademik   dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki     kemampuan 

untuk menyelenggarakan  pendidikan  dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

2. Dosen FTI UNISSULA minimal berkualifikasi magister dengan 

jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli. 

3. 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 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 

5. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat 

yang relevan dengan program  studi  dan berkualifikasi paling 

rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 

6. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan 

doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi 

dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala. 

7. Dosen program  magister  dapat  menggunakan dosen bersertifikat 

profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi 

setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. 

9. 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 

5. pengabdian kepada masyarakat; 

b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; 

dan 

c. kegiatan penunjang 
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10. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan 

besarnya beban  tugas  tambahan,  bagi dosen yang mendapatkan 

tugas tambahan. 

11. 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 10 (sepuluh) mahasiswa. 

13. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada 

kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), 

penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang 12 – 16 

sks. 

14. Dosen FTI UNISSULA terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap yang 

wajib mengimplementasikan BudAI. 

15. Jumlah  dosen  tetap  yang  ditugaskan   secara penuh waktu untuk 

menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling 

sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. 

16. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai 

dengan disiplin ilmu pada program studi 

17. Setiap dosen unissula memiliki sertifikat professional dan atau 

sertifikat kompetensi. 

18. Dosen FTI UNISSULA wajib meningkatkan prestasi dalam bentuk 

visiting professor, keynote specker, staf ahli, editor atau mitra 

bestari dan penghargaan atas prestasi dan kinerja lainnya. 

19. Dosen FTI UNISSULA wajib mengikuti pelatihan BudAI dan 

Islamisasi Ilmu. 

20. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling 

rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan 

ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya di 

program studi. 

21. Tenaga   kependidikan   yang    memerlukan keahlian khusus wajib 

memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan 

keahliannya. 



10  

22. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah 

SMA atau sederajat dan memiliki kemampuan baca tulis alquran 

dan mengoperasikan komputer. 

23. Dekan memastikan hak dosen dan tenaga kependidikan atas : 

penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai 

tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum 

dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta 

kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 

pendidikan. 

24. Dekan dalam melakukan rekruitmen tenaga dosen dan 

kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, 

kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman 

sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan,  retensi, 

dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 

25. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta 

sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku pedoman tertulis 

tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja 

dosen dan tenaga kependidikan, yang dalam pelaksanaannya 

disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, 

maupun pengabdian/layanan pada masyarakat. 

Strategi Pencapaian 

Standar Dosen dan 

Tenaga 

Kependidikan 

1. Menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga 

kependidikan. 

2. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen. 

3. Membuka kesempatan mengikuti pendidikan ketrampilan yang 

berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan 

dan administrasi 

4. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam 

waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus 

melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan 

terakreditasi minimal B. 

5. Bagi dosen dengan kualifikasi S2  wajib melanjutkan ke jenjang 

S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun. 
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6. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, 

penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen 

7. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan 

kursus sesuai dengan bidang keahliannya 

8. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional / 

internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah 

nasional dan internasional 

9. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan funsional akademik dan 

promosi bagi dosen. 

10. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin 

11. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

12. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan 

dengan ijasah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi. 

13. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga 

administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan 

bidang tugas dan keahliannya. 

14. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performan dosen

 (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) 
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Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran 

 

Indikator Kinerja  Baseline 

2020 

TA  

2021 

TA  

2022 

TA  

2023 

TA 

2024 

Tersedia Buku Peraturan 

Kepegawaian dan Tupoksi 

di Fakultas 

- - - - - 

Tersedia Buku Pedoman 

Seleksi, Rekrutmen, 

Retensi, Pengembangan 

Dosen dan Tendik 

- - - - - 

Jumlah dosen tetap 

Rasio dosen : mahasiswa 
1: 35 1:34 1:33 1:32 1:30 

Jumlah Tenaga Dosen 

berpendidikan S3 
15% 20% 35% 45% 55% 

Jumlah Dosen dengan 

jabatan fungsional 

akademik Lektor Kepala 

dari seluruh dosen tetap 

9% 10% 15% 20% 25% 

Jumlah Dosen dengan 

jabatan fungsional 

akademik profesor dari 

seluruh dosen tetap 

- 3% 6% 9% 12% 

Jumlah dosen 

bersertifikasi pendidik 

professional 

50% 60% 70% 80% 90% 

Jumlah dosen tetap yang 

bertugas sebagai 

pembimbing utama tugas 

akhir mahasiswa. 

75% 80% 85% 90% 100% 

Jumlah dosen tetap yang 

memenuhi EWMP 12-16 
90% 90% 90% 100% 100% 
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sks 

Jumlah dosen tidak tetap 20% 10% 7,5% 5% 2,5% 

Jumlah prestasi dosen dari 

seluruh dosen tetap 
5 10 15 20 25 

Jumlah tenaga 

kependidikan 

bersertifikasi kompetensi 

sesuai bidang keahlian 

10% 12% 14% 16% 20% 

 

 

Pihak yang 

terlibat dalam 

Standar Dosen 

dan Tenaga 

Kependidikan 

1. Dekan, Ketua Senat FTI UNISSULA, Wakil Dekan KaProdi 

sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Gugus 

Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 

2. Pelaksanaan standar melibatkan Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi 

di FTI UNISSULA 

3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui 

evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, 

kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit 

Internal 

4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 

5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap. 

Dokumen terkait 

dalam Standar 

Dosen dan 

Tenaga 

Kependidikan 

1. Pedoman penyusunan profil lulusan 

2. SOP penyusunan profil lulusan 

3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran 

4. SOP penyusunan capaian pembelajaran 

5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran 

Daftar Referensi 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Statuta UNISSULA 2019 
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5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 

6. Rencana Strategis UNISSULA 

7. Renstra FTI UNISSULA 

 




