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Pelaksanaan Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam 

bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama 

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengembangan sumber daya manusia  

Kebijakan  

1. Rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada 

kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses 

rekruitmen melibatkan Fakultas, dan Program Studi.  

2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan 

kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, 

bakat, umur, status dan sebagainya  

3. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan 

kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat.  

4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus 

diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, 

kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan 
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5. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio 

dosen:mahasiswa.  

6. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan 

kualitas pengajaran dan pembelajaran.  

7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya 

dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan  

8. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk 

melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian 

guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual.  

9. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran 

dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai 

keluaran (outcome) pembelajaran yang dikehendaki.  

10. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai 

macam media untuk pembelajaran.  

11. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program 

pembelajaran yang dilakukan.  

 

 

Prosedur  

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 periodik bagi dosen dan tenaga 

kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.  

 

 

Dokumen terkait   

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.  
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2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan 

dosen dan tenaga Kependidikan.  

 

Unit Terkait Sebagai acuan dalam pengembangan sumber daya manusia  

  


