
UPT-PM DIR

Unit Kerja : SBKK

Tahun : 2021

1.STANDAR PENDIDIKAN

TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU

1 Butir 31.a Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya 

dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai 

Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023.

Menjalankan Menjalankan prosedur terkait dan 

mengupdate prosedur jika diperlukan

SPMI bernilai baik tahun 2023 Semua unitsemua unit

2 Butir 31.c Unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan 

minimal kenaikan 3 % setiap tahunnya.

Min.3% setiap tahun Menjalankan prosedur ISO Dapat memepertahankan ISO 9001:2015 per tahun semua unitsemua unit

3 Butir 31.f Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu 

dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH dan 

predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022.

Menjalankan Mendukung ketercapaian ZI WBK Mendapatkan predikat ZI WBK tahun 2022 semua unitsemua unit

1.5.STANDAR DOSEN

Polibatam menetapkan:

a.   Jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap 

jumlah program studi minimal 12 dosen per PS.

Min.12 dosen per PS Mengusulkan formasi CPNS/PPPK untuk dosen dan merekrut dosen praktisiJumlah dosen sesuai dengan standar kebutuhan prodiakhir tahun SBKK Jurusan

b.   Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional 

minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap 

minimal 25% per tahun.

Min.25% per tahun mereminder dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat melalui email, telp atau wapertahun ada penambahan lektor kepala minimal 1akhir tahun SBKK jurusan

c.   Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, 

profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap 

minimal 50% per tahun.

Min.50% per tahun mendorong dosen untuk mengikuti sertifikat kompetensidosen minimal 50% bersertifikasi akhir tahun SBKK jurusan

d.   Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh 

dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 10% per tahun.

Mak.10% per tahun merekrut dosen part time dan praktisi jumlah dosen tercukupi akhir tahun SBKK jurusan
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e.   Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah 12 

≤ RMDT ≤ 24.

12 ≤ RMDT ≤ 24 mengajukan usulan formasi CPNS/PPPK jumlah rasio sesuai standar akhir tahun SBKK SBAK, jurusan

f.    Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap 

jumlah dosen tetap minimal 0.25 dalam 3 tahun.

Min.0.25 dalam 3 tahn menadakan pemilihan dosen berprestasireward untuk dosen berprestasi akhir tahun SBKK semua unit

g.   Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan
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h.   Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% 

(enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen,

Min.60% dosen tetap mengusulkan formasi CPNS/PPPK minimal dosen tetap 60% akhir tahun SBKK jurusan

i.    Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus 

berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau 

magister terapan yang relevan dengan PS.

berkualifikasi merekrut dosen sesuai kualifikasi dosen berpendidikan minimal S2 atau memiliki pengalaman industri/praktisi sesuai kebutuhanakhir tahun SBKK jurusan

j.    Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling 

rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan 

PS dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Berkualifikasi

k.   Dosen program diploma tiga, program diploma empat, dan 

program profesi dapat menggunakan dosen praktisi yang relevan 

dengan PS dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 

(delapan) KKNI.

Berkualifikasi mengusulkan RPL bagi dosen praktisi yang belum S2KKNI dosen praktisi level 8 akhir tahun SBKK jurusan

l.    Dosen program magister terapan harus berkualifikasi akademik 

lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan PS, atau 

dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan 

dengan PS dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) 

berkualifikasi

m.  Dosen tetap untuk program magister terapan paling sedikit 

memiliki 5 (lima) orang Dosen yang relevan dengan PS,

Min. 5 orang dosen yang 

relevan dengan PS

n.   Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit 

memiliki 2 (dua) orang professor,

Min. 2 orang professor

o.   Dosen program doktor terapan harus berkualifikasi akademik 

lulusan doktor  atau doktor terapan yang relevan dengan PS, dan 

dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan 

dengan PS dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) 

Berkualifikasi

p.   Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit 

memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik 

doktor/doktor terapan yang memiliki:

Min.2 orang dosen 

berkualfikasi akademik 

doktor/doktor terapan

        i.       karya monumental yang digunakan oleh industri atau 

masyarakat; atau

       ii.       2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional 

bereputasi
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q.   Persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik 

minimal Lektor paling sedikit 70% dari total jumlah DTPS.

Lektor Min.70% dari 

jumlah DTPS

mereminder dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat melalui email, telp atau wadosen lektor kepala bertambah minimal 1 setiap tahunakhir tahun SBKK jurusan

r.    Persentase jumlah DTPS yang memiliki kualifikasi Doktor 

minimal 50% dari total jumlah DTPS.

Min.50% kualifikasi 

doktor

aturan studi lanjut untuk mendukung dosen yang akan melanjutkan studi S2dosen S3 bertambah minimal 1 setiap tahun akhir tahun SBKK jurusan

s.   Rasio DTPS dengan Mahasiswa (RDM) untuk Program Diploma 3, 

Diploma 4, Program Profesi, Program Magister Terapan, dan 

Program Doktor  Terapan adalah  15 ≤ RMD ≤ 25 untuk teknik dan 

25 ≤ RMD ≤ 35 untuk social.

15 ≤ RMD ≤ 25 untuk 

teknik dan 25 ≤ RMD ≤ 35 

untuk social program 

doktor terapan

t.    Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di 

QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau 

membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah 

tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir sebesar 20% per tahun 

2020 dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.

Min. 5% setiap tahun mendukung program magang dosen di indutriminimal 1 dosen per tahun melaksanakan magang industriakhir tahun SBKK jurusan

u.   Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi 

Kompetensi/ profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau 

berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri pada tahun

Berkualifikasi

1.6.STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

5 Butir 1 Polibatam memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat 

kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya 

(pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll) untuk mendukung 

pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara 

efektif.

Memiliki melakukan perekrutan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkanJFT tendik terpenuhi akhir tahun SBKK semua 

unit

6 Butir 3 Polibatam memiliki pustakawan minimal berkualifikasi Diploma 3 

atau bersertifikasi pustakawan

Memiliki merekrut pustakawan lulusan perpustakaan dan memberikan sertifikat kompetensi kepada pustakawanpustakawan lulusan perpustakaan (linier) akhir tahun SBKK UPT 

perpusta

kaan

7 Butir 5 Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap 

semester

Evaluasi Semester Mereminder pengisian SKP SKP terkumpul tepat waktu per semester SBKK semua 

unit

1.10.STANDAR ISI PEMBELAJARAN

6 Butir 4 Polibatam memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang 

penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, 

kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran

Memiliki


