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1. Visi dan Misi  VISI: 

Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris menghasilkan 

tenaga pendidik Bahasa Inggris yang islami dan cerdas emosional 

pada tahun 2022. 

 

MISI: 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara islami sehingga 

menghasilkan lulusan yang cerdas emosional di bidang 

pendidikan bahasa Inggris. 

b. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan 

pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan Peneliti yang cerdas emosional. 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang relevan dengan 

kebutuhan pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan individu yang cerdas emosional. 

d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga formal dan non 

formal secara islami dalam menggali dan mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan bahasa 

Inggris sehingga pihak terkait mendapat keuntungan 

peningkatan kecerdasan emosional. 

2. Rasionalitas 

Standar 

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. Jadi dibutuhkan suatu standar untuk 

menentukan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. 

3. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

Standar Dosen dan 

Tenaga 

Kependidikan 

1. Kepala Program Studi 

2. Dosen pengampu 

3. Mahasiswa 

4. Pemangku kepentingan yang relevan (BAAK dan Stakeholder) 

4. Definisi Istilah 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepadaMasyarakat. 

2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang 

berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan 

tinggi tertentu. 

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

berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan 

pendidikan tinggi tertentu. 
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4. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik 

yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, 

jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 

5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

6. 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 

kompetensinkerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai 

sector. 

7. Beban Kerja Dosen (BKD) 

8. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru 

dan dosen. 

9. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. 

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran 

dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 

11. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam 

suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya 

didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 

12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, 

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan atau teknologi. 

14. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

15. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan 

belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester 

dalam proses pembelajaran memalui berbagai bentuk pembelajaran 

atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam 

mengikuti kulikuler disuatu prodi. 

5. Pernyataan Isi   

Standar Dosen dan 

Tenaga 

Kependidikan 

1. Dosen program sarjana Pendidikan bahasa inggris wajib memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 

pendidikan 
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2. Dosen program sarjana Pendidikan bahasa inggris harus 

berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau 

magister terapan yang relevan dengan program studi. 

 

3. Dosen program sarjana Pendidikan bahasa inggris dapat 

menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program 

studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 

(delapan) KKNI 

 

4. Program sarjana pendidikan bahasa inggris memiliki pedoman 

sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, 

dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 

 

5. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan 

penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 

a. kegiatan pokok dosen mencakup: 

 perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses 

pembelajaran; 

 pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 

 pembimbingan dan pelatihan; 

 penelitian; dan 

 pengabdian kepada masyarakat; 

b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 

c. kegiatan penunjang. 

 

6. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan Beban 

kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya 

beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas 

tambahan. 

 

Standar Turunan: 

Beban kerja dosen sebesar 12-16 sks yang mencakup: 

 merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses 

pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran 

dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks 

 merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian 

yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks 

 Program Studi pendidikan bahasa inggris mewajibkan 

dosen untuk membuat penelitian 1/semester 

 merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan 

pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang 

sesuai dengan bidang keahlian manimal 3 sks 

 Program Studi pendidikan bahasa inggris mewajibkan 

dosen untuk membuat pengabdian 1/tahun 
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 melaksanakan bimbingan skripsi/tugas akhir, dan atau 

tesis, dan atau disertasi, atau karya desain/seni/bentuk 

lain. 

 

7. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan 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 

 

8. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan dosen 

terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 

 

9. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan dosen 

tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 

(satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada 

satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 

 

10. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan jumlah 

dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh 

persen) dari jumlah seluruh dosen. 

 

11. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan jumlah 

dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk 

menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling 

sedikit 6 (enam) orang. 

 

12. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan dosen 

tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan 

disiplin ilmu pada program studi pendidikan bahasa inggris. 

 

13. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan  hak dosen 

berupa: 

a. penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, 

b. penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, 

c. pembinaan karier, 

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas  

kekayaan intelektual, 

e. kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas 

pendidikan. 

 

14. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan 100% 

dosen tetap memiliki jabatan fungsional asisten ahli 

 

15. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan lebih dari 

20 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor kepala 
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16. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan dosen 

penasehat akademik dengan rasio 1:20 

 

17. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan tenaga 

kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan 

program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai 

dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi 

tenaga administrasi 

18. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan tenaga 

administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA 

atau sederajat 

 

19. Program sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan tenaga 

kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya 

 

6. Strategi 

Pelaksanaan 

Standar Dosen dan 

Tenaga 

Kependidikan 

1. Memberikan pelatihan tentang Beban kerja dosen kepada dosen 

2. Memberikan pelatihan tentang tugas pokok dan fungsi tenaga 

kependidikan kepada tenaga kependidikan 

7. Indikator 

Ketercapaian Proses 

Pembelajaran 

1. Tersedianya dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan 

2. Tersedianya bukti ijasah magister dari Dosen Program Studi 

Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. 

3. Tersedianya bukti sertifikat dosen dari Dosen Program Studi 

Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. 

4. Tersedianya buku pedoman dosen 

5. Tersedianya buku pedoman sistem seleksi/perekrutan, 

penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen 

dan tenaga kependidikan 

6. Tersedianya buku pedoman Penasehat Akademik 

 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

1. Buku pedoman dosen 

2. Buku pedoman sistem seleksi/perekrutan, penempatan, 

pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga 

kependidikan 

3. Buku etika dosen 

4. Buku etika tenaga kependidikan 

5. Buku pedoman penasehat akademik 

9. Referensi 1. UU No. 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
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2. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang SN DIKTI 

 


