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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayah-
Nya, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam 
semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi 
inspirasi kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan. 

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun dalam rangka komitmen IBM 
Bekasi untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah 
Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. IBM Bekasi menyadari pelaksanaan pendidikan di 
perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat 
internasional, nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai 
dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di IBM Bekasi 
senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman. 

Penyusunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini telah melalui serangkaian 
tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan berbagai 
pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika 
pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi 
tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan. 

Kehadiran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini diharapakan membantu 
Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan 
tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing. 

Akhir kata, kami mengucapkan terimkasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu, dan 
semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
ini, terutama kepada Tim Adhoc penyusunan Standar SPMI yang telah bekerja keras dalam 
menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusun buku ini. 

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
Bekasi, 23 Agustus 2019 
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 
Rektor, 
 
 
 
 
Dr. Jaenudin, S.Ag., M.Pd 
NIDN: 0425017401 
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1.Visi, Misi dan Tujuan 
IBM Bekasi 

Visi : 
”Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Kawasan Asia Tenggara 
dalam Bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040.” 
 
Misi : 
1. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan tata kelola 

terhadap sivitas akademika berlandaskan nilai-nilai Islam dan 
Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara 
profesional berbasis penelitian, pengembangan IPTEKS dan 
Bisnis. 

3. Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi pada 
perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 

4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis 
penelitian untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. 

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf 
Internasional yang saling menguntungkan. 

 
Tujuan : 
1. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan 

sivitas akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan 
nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menghasilkan sivitas akademika yang mampu menguasai dan 
mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian. 

3. Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada 
perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 

4. Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan bisnis 
bertaraf Internasional. 

 
2. Rasional Standar 1. Standar Nasional Pendidikan yang disusun berdasarkan 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, bagian keenam pasal 26 
menyatakan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan 
merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi 
dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan 
pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki 
kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan 
rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 (Lima). 

2. Dalam mewujudkan pelaksanaan program Muhammadiyah yang 
efektif adan efisien dalam pembelajaran maka perlu adanya 
standar dosen dan kependidikan yang sesuai dengan pasal 27 
tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada pedoman PP 
Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 
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3. Pihak yang 
bertanggung 
jawab  

1. Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
dilaksanakan oleh Wakil Rektor  dengan menugaskan LPM. 

2. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan 
oleh Wakil Rektor  melalui LPM. 

3. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh, 
Wakil Rektor, LPM dan dosen. 

4. Evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
dilaksanakan oleh Audit Mutu Internal (AMI) LPM.  

5. Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan 
oleh Wakil Rektor, dan LPM.  

6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Wakil Rektor, LPM, Dosen 
dan Tim Ad Hoc. 

4. Definisi istilah 1. Dosen IBM Bekasi adalah tenaga ilmuwan pendidik dan pengajar 
profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina 
Harian (BPH) tugas utama mentransformasikan, menyebarluaskan 
dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyahan. 

2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi 
diri dan di angkat atau diberhentikan oleh BPH untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan antara lain pustakawan, tenaga 
administrasi, laboran, teknisi, dan piñata teknik informatika di 
IBM Bekasi. 

3. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria 
minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 
kependidikan untuk meyelenggarakan pendidikan dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan kualifikasi akademik 
merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi 
oleh seorang dosen dan dibuktikan oleh Ijazah. Kompetensi 
pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan profesi. 

 
5. Pernyataan isi 

standar  
1. Institut, fakultas dan program studi menjamin 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.  

2. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :  
a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis,  
b. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan,  
c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.  
3. Institut, fakultas, dan PS, dalam melakukan penerimaan tenaga 

dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi 
akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam 
peraturan kepegawaian IBM Bekasi. 
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4. Ketentuan pembagian jobdesk, sistem evaluasi dan monitoring 
serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana 
dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang 
pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada 
masyarakat. 
 

STANDAR DOSEN  
1. Institut, Fakultas dan PS menetapkan kualifikasi minimum untuk 

penerimaan dosen sebagai berikut:  
2. Untuk penjaringan awal masuk ditetapkan kandidat dosen 

minimum lulusan program magister (S2) sesuai dengan bidang 
keilmuan dengan IPK minimum 3,00 (skala 4). 

3. Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 45.0  
4. Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi 

lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara 
aktif.  

5. Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test 
mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon 
(microteaching). 

 
Dosen Umum 
1. Standar Kompetensi AIKA untuk Dosen Tetap Umum adalah: 

1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 
2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an 

dan Sunnah Nabi. 
3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 
4) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. 
5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan 

sehari-hari. 
6) Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an. 
7) Memiliki Kartu tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah. 
8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan 

Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah 
minimal pada tingkat Ranting. 

9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan 
Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam  3 
(tiga) tahun. 

10) Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi 
dengan AIK. 

11) Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan 
AIK. 

2. Standar Kompetensi AIK untuk Dosen Tidak Tetap Umum 
adalah: 
1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 
2) Menghargai dan menghormati garis perjuangan 

Muhammadiyah. 
 
Dosen Al Islam Kemuhammadiyahan 
1. Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan 

Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam. 
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2. Standar Kompetensi Dosen AIK adalah: 
1) Memahami, menghayati dan mengamalkan paham Islam 

Muhammadiyah. 
2) Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan. 
3) Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan 

tuntunan Tarjih Muhammadiyah. 
4) Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat Al-

Qur'an. 
5) Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideology 

Muhammadiyah. 
6) Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, 

minimal di tingkat Daerah. 
7) Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan muhammadiyah, 

minimal 2 kali dalam satu tahun. 
8) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian 

Muhammadiyah. 
9) Membina Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah. 

10) Aktif di masjid tempat domisili. 
11) Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM. 

 

Dalam menjalankan tugas Catur dharma Perguruan Tinggi, dosen 
berhak:  
a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses 

sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan 
pengabdian masyarakat berbasis AIK, 

b. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi 
keilmuan,  

c. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan 
menentukan kelulusan mahasiswa didiknya, 

d. memiliki kebebasan untuk berorganisasi profesi/keilmuwan. 
  

Dalam menjalankan tugas Catur dharma Perguruan Tinggi, dosen 
mempunyai kewajiban:  
a. melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat berbasis AIK, 
b. merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran berbasis AIK, 
c. mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik , 
d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam proses 

pembelajaran,  
e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode 

etik, nilai-nilai agama, dan etika.  
 

Standar Umum 
1. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan di Program Studi minimal 6 

orang. 
2. Memiliki Dosen tetap dengan kepangkatan lektor kepala minimal 

30%. 
3. Rasio dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen maksimal 30%.  
4. Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar mata kuliah serta 

melakukan bimbingan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.  
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5. Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan pelatihan minimal 2x 
dalam satu semester. 

6. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-
masing 1 kali dalam setahun serta wajib mempublikasikan hasil 
penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal 
nasional/ internasional terakreditasi.  

7. Beban minimal dosen adalah 12 SKS (10 jam/minggu) dan 
maksimum 16 SKS (13 jam/minggu) dengan tingkat kehadiran 
>90%. Bagi dosen yang beban kerjanya melebihi 13 
kredit/semester maka wajib hukumnya bagi institut, fakultas dan 
program studi memberikan insentif atau penghargaan lain sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.  
 

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN  
1. Institusi menetapkan kualifikasi minimum bagi tenaga laboran 

dan teknisi sebagai berikut:  
a. Untuk laboran/teknisi minimal berijasah S1, IPK 2.75 (skala 

4.00) dengan keahlian sesuai dengan bidangnya. 
b. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan laboratorium dimana 

dia akan ditempatkan. 
2. Institusi menetapkan kualifikasi minimum bagi tenaga 

administrasi dan pustakawan sebagai berikut:  
a. Untuk tenaga administrasi minimal berijazah S1 dengan IPK 

2.75 (skala 4). 
b. Tenaga yang ditempatkan di pengajaran/ perpustakaan atau 

unit lain yang berhubungan dengan mahasiswa/ masyarakat 
harus mampu berkomunikasi secara aktif.  

c. Tenaga Pustakawan minimal berijazah D3 Program Studi 
Perpustakaan. 

3. Beban kerja tenaga laboran, teknisi, administrasi dan pustakawan 
adalah 39 jam kerja/minggu (8 jam/hari termasuk 1 jam hak 
istirahat). Apabila jam kerja melebihi maka diberikan 
insentif/penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
3. Indikator 

ketercapaian 
standar 

1. Rasio dosen sebagai berikut: (1) bidang eksakta 1:27 dan (2) non 
eksakta 1:33. 

2. Dosen tidak tetap maksimal 20% dari jumlah dosen tetap yang 
ditempatkan pada bidang keahliannya sesuai PS dan di luar PS. 

3. Jumlah dosen tetap paling sedikit 70% dari seluruh jumlah dosen. 
4. Jumlah profesor minimal 2% dari seluruh dosen tetap.  
5. Penguasaan bahasa Inggris para dosen dengan rata-rata TOEFL 

minimal 500. 
6. Jumlah pelatihan dosen minimal 2x setiap semester dan minimal 

1x kegiatan untuk tenaga kependidikan. 
7. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi minimal 50%. 
8. Jumlah publikasi dalam jurnal maupun seminar internasional 

minimal 20%. 
9. Tenaga laboran, teknisi dan programmer yang memiliki sertifikasi 

profesi minimal 70%. 
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7. Strategi 
pelaksanaan 
standar 

DOSEN 
1. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen yang 

berusia maksimal 45 tahun pada saat mendaftar dan Skor TOEFL 
500. 

2. Membuka kesempatan belajar bahasa Inggris bagi tenaga pengajar 
dan kependidikan.  

3. Memfasilitasi tenaga dosen untuk mengusulkan jabatan 
fungsional yang lebih tinggi per 2 tahun.  

4. Memfasilitasi tenaga dosen dan kependidikan yang akan 
melakukan pendidikan lanjut baik formal dan non formal. 

5. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, 
penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen.  

6. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal internasional, 
maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional  

7. Menjalin kerjasama nasional dan internasional bidang pendidikan 
sehingga meningkatkan kualitas dosen-tenaga kependidikan-
mahasiswa, serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing, 
memperluas peluang dosen dan tenaga kependidikan untuk studi 
lanjut, dan meningkatkan publikasi pada jurnal internasional.  

8. Melakukan evaluasi penilaian performansi dosen (pendidikan, 
riset, dan pengabdian).  

9. Memfasilitasi paten dan diseminasi hasil riset baik dalam bentuk 
publikasi jurnal ilmiah berkala dan media masa, pelatihan 
industri, dan pengabdian masyarakat. 

 
TENAGA KEPENDIDIKAN 
1. Membuka kesempatan melanjutkan program S2 bagi bagi tenaga 

laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi.  
2. Membuka kesempatan belajar bahasa Inggris bagi tenaga pengajar 

dan kependidikan.  
3. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan 

kursus sesuai dengan bidang kerjanya . 
4. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi tenaga kependidikan 

(supporting staff).  

8. Dokumen terkait 1. Standar kompetensi lulusan 
2. Standar isi pembelajaran 
3. Standar proses pembelajaran 
4. Standar penilaian pembelajaran 
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan 
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 
7. Standar pengelolaan pembelajaran 
8. Standar pembiayaan pembelajaran 
9. Peraturan Kepegawaian 

10. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Karyawan 
11. Instrumen Evaluasi Dosen 
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