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YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) 
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455 

email: informasi@unissula.ac.id    web : www.unissula.ac.id   

 Biro Rektor                Bismillah Membangun Generasi Khaira 

Ummah 

b. bahwa penentuan roadmap pengembangan Dosen dan Tenaga 
Kependidikan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) dibuat berdasarkan pada hasil AMI dan RTM 2021; 
c. bahwa guna keperluan dimaksud  pada huruf  a dan b di atas, 

perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Roadmap 
Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan lingkungan 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional  

Pendidikan Tinggi; 
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), 

akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali 

diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, 
M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta 

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM 

RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-
AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung; 

6. Statuta UNISSULA Tahun 2019; 
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024; 

8. Embanan Rektor Periode 2022-2027. 

Memperhatikan : Surat Kepala LPPM Nomor 115/D.1/SA-LPPM/II/2022 tertanggal 2 

Februari 2022 perihal Permohonan SK Roadmap Pengembangan Dosen 

dan Tenaga Kependidikan lingkungan Universitas Islam Sultan Agung 
(UNISSULA). 

 
 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang unggul dan 

bertaqwa;  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) di 

KEPUTUSAN REKTOR 

Nomor: 0592/E/SA/III/2022 

 

TENTANG 

ROADMAP PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG; 
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YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) 
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455 

email: informasi@unissula.ac.id    web : www.unissula.ac.id   

 Biro Rektor                Bismillah Membangun Generasi Khaira 

Ummah 
M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan :  

Kesatu : Roadmap pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di 
lingkungan universitas islam sultan agung (UNISSULA) Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) sebagai pedoman dalam 
pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan 

universitas islam sultan agung (UNISSULA); 
Kedua : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan 

Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam Sultan Agung 
(UNISSULA); 

Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan 
diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya. 

   
 

Ditetapkan di Semarang 
Pada tanggal: 25 Sya’ban 1443 H 

   28 Maret     2022 M 

Rektor, 
 

 
 

 
Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum 

NIK. 210 389 016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:   

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA 

2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA 

3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT dan Ka. Satuan 

di Lingkungan UNISSULA 

4. Arsip 
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Rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan UNISSULA 2022-2027 
disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan 
ditetapkan dalam Statuta, dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholder. 
Renbangdos merupakan acuan kebijakan dasar bagi penyelenggaraan 
pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan institusi selama lima 
tahun kedepan. 

 
Demikian halnya dengan rencana pengembangan dosen ini, berisi tentang visi, misi, 
tujuan, dan sasaran, profil institusi, kebijakan dan strategi pengembangan dosen 
tahun 2022 hingga tahun 2026, serta rekomendasi untuk kebijakan pengembangan 
dosen dan tenaga kependidikan. 

 
Rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan ini akan ditinjau setiap 
lima tahun sekali sesuai dengan kebijakan Direktorat Ketenagaan, Direktorat 
Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 
dan diselaraskan dengan perkembangan zaman. 

 
 
 
 
 
 

Semarang, 28 Maret 2022  
Rektor, 

 
 
 

 
 

NIK. 210389016 
Prof. Dr. Gunarto, SH.,MHum 



RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 
UNISSULA terdiri atas sebelas fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas 

Agama Islam, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Psikologi, Fakultas 

Kedokteran Gigi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Bahasa 

dan Ilmu Komunikasi. Pertumbuhan mahasiswa tiap program studi berbeda satu 

dengan lain, ada yang surplus dan ada yang minus. Jumlah dosen terus mengalami 

peningkatan setiap tahun. Pertubuhan jumlah dosen sebagai bagian dari 

pemenuhan rasio dosen pada masing-masing  program studi. 

 

UNISSULA terus mengupayakan pertumbuhan jumlah mahasiswa dengan 

Rasio perbandingan dosen dengan mahasiswa juga diupayakan pada kisaran 1:35. 

Beban kerja dosen UNISSULA telah didasarkan pada pasal 72 UU No 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen yaitu sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan 

sebanyak-banyaknya 16 SKS. UU tersebut juga secara tegas menyebutkan bahwa 

dosen harus memiliki strata pendidikan minimal satu tingkat lebih tinggi dari 

pada mahasiswa yang diajarnya, sehingga UNISSULA terus memacu dosen yang 

masih berkualifikasi S2 untuk segera menempuh studi S3 pada bidang studi yang 

linier.  

 



BAB I PENDAHULUAN 

 
 
 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) adalah salah satu perguruan tinggi 

swasta yang ada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya berada pada Kota Semarang. 

UNISSULA dalam menyelenggarakan pendidikan berpedoman pada Undang- undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, serta peraturan 

perundangan lain yang berlaku. 

 
UNISSULA adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang berperan 

serta dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan 

UNISSULA bermakna dalam fungsi strategisnya adalah sebagai lembaga 

penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada msyarakat serta 

pengembang inovasi berbasis teknologi bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Muara dari kegiatan ini secara makro akan berdampak kepada 

dukungan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi. 

 
Kekuatan UNISSULA didukung oleh letak domisilinya yang berada di kota 

Semarang yang merupakan salah satu Kota Besar di Jawa Tengah. Faktor ini 

sebagai salah satu potensi yang mendukung fungsi UNISSULA dalam melaksanakan 

Tridarma yang diembannya. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa 

Provinsi Jawa Tengah yang memerlukan kekuatan terutama pada bidang industri 

yang saat ini perlu dukungan teknologi. 

 



BAB II PROFIL UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 
(UNISSULA) 

 
 
 
A. VISI UNISSULA 

 

Sebagai Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira 

ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai 

Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang 

dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil’ālamīn 

 

Visi UNISSULA sebagai perguruan tinggi Islam di atas tidak terlepas dari salah 

satu Tujuan hadirnya Islam di dunia yaitu dalam memperbaiki akhlak manusia dan 

memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. UNISSULA bercita-cita agar 

lulusannya mampu memberikan pengaruh yang baik dan positif bagi orang lain dan 

lingkungan sekitar 

 

 

B. MISI UNISSULA 

 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka da’wah Islamiyah 

yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan: 

1) Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

atas dasar nilai-nilai Islam. 

2) Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada semua 

strata pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu dalam rangka 

membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh 

fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas 

kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas 

kepemimpinan umat dan dakwah. 

3) Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap 

melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan 

pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat 



4) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun 

peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT 

dalam kerangka rahmatan lil’ālamīn. 

 

C. TUJUAN UNISSULA 

 

Tujuan UNISSULA ada 9, yaitu : 

1) Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan iptek atas dasar 

nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang 

dirahmati Allah SWT. 

2) Terbentuknya jamaah pendidik pejuang muslim yang bertakwa dan tafaqquh 

fiddin, dengan kecendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi 

dalam kesetaraan universal, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk 

disiplin ilmu, istiqamah dalam melaksanakan tugas kependidikan, berkarya 

ilmiah, dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dan dakwah. 

3) Terselenggaranya pendidikan tinggi berbagai bidang ilmu dan teknologi yang 

dibutuhkan masyarakat pada jenjang sarjana, magister, spesialis dan doktor, 

dan kegiatan pendidikan tinggi lainnya yang sejalan dengan kebutuhan menuju 

masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

4) Menghasilkan generasi khaira ummah dan ulama tafaqquh fiddin lulusan strata 

pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu yang berakhlak mulia, menguasai 

iptek dengan standar tertinggi, menguasai bahasa Inggris dan atau bahasa 

Arab, dan teknologi informasi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan 

da’wah. 

5) Terwujudnya partisipasi dan peran aktif UNISSULA dalam membangun 

kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi 

dan penelitian intensif, bermutu dan relevan, menuju masyarakat sejahtera 

yang dirahmati Allah SWT. 

6) Terselenggaranya silaturrahim yang intensif dengan pusat-pusat 

pengembangan iptek dan kebudayaan di seluruh dunia. 

7) Terselenggaranya silaturrahim yang intensif dengan pusat-pusat 

pengembangan iptek dan kebudayaan Islam, Islamic Studies dan Islamic center 

di seluruh dunia. 



 

8) Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan 

berkelanjutan. 

9) Terselenggaranya proses yang konsisten penyempurnaan kelembagaan sejalan 

dengan hasil-hasil rekonstruksi ilmu dan perkembangan iptek, evaluasi diri, 

dan dinamika perkembangan masyarakat. 

 

Melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapai UNISSULA tersebut maka 

pengembangan SDI khususnya dosen harus menjadi perhatian, yang fokus pada 

pengembangan dosen melalui kebijakan perencanaan seksama, menyeluruh dan 

terpadu serta fokus. Pengembangan dosen juga terkait dengan peningkatan 

jejaring nasional, regional, dan internasional. 

 
 

Realitas sumber daya manusia khusus dosen UNISSULA atas hasil analisis 

lingkungan eksternal perguruan tinggi, cukup menggembirakan. Dengan kekuatan 

sumber daya manusia sebagai berikut: 

1. UNISSULA memiliki tenaga pendidik (dosen) sejumlah 528 orang. Profesi : 1 

orang, S-2 : 361 orang, S-3 : 166 orang.  

2. Dosen sedang studi lanjut S-3 : 116 orang. Jabatan akademik tenaga 

pendidik (dosen) : Tenaga Pengajar 45 orang, Asisten Ahli 30 orang, Lektor 

12 orang, Lektor Kepala 2 orang. 

 

UNISSULA memiliki peluang yang cukup bagus untuk meningkatkan kualitas 

melalui studi lanjut dan/atau pemagangan secara terencana. Dalam pengembangan 

dosen, UNISSULA memiliki filosofi pengembangan sumber daya dosen berupa tata nilai 

(values) internal seperti dedikasi dan kinerja, senioritas, dan kompetensi yang 

dibutuhkan untuk pengembangan institusi ke depan. Dosen yang memiliki dedikasi dan 

kinerja baik akan lebih mendapatkan prioritas untuk diberikan kesempatan dan ijin 

studi lanjut daripada dosen yang memiliki kualitas di bawahnya. 



D. TONGGAK-TONGGAK CAPAIAN (MILESTONES UNISSULA) 
  

Penjabaran Visi, Misi dan Tujuan secara operasional di susun dalam 

dokumen rencana strategis (Renstra) untuk jangka waktu 10 tahun. Dalam 

Renstra terlihat dengan jelas keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

beserta langkah strategis yang akan dilakukan UNISSULA berdasarkan hasil 

analisis SWOT dan isu atau permasalahan strategis yang dihadapi UNISSULA. 

Secara umum tahapan pengembangan UNISSULA dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1.Tahapan Pengembangan UNISSULA 

 
 
 
 
  

A. Tahap-tahap Pencapaian. 

 
Penjelasan dari masing-masing tahap pencapaian UNISSULA sebagai berikut: 

Tahap 1: 

Tahap 1 adalah tahap dimana UNISSULA melakukan integrasi SPMI dengan 

SPME (BAN PT/ISO). Implementasi berbagai dokumen mutu (Kebijakan mutu, 

Manual Mutu, Standar Mutu, SOP, Spesifikasi Program Studi dan lainnya) mulai 

dilakukan. Pada tahap ini, SNPT seperti yang diamanatkan pemerintah 

direncanakan sudah terlampaui.Tahun 2021 UNISSULA sedah melakukan audit 

mutu internal (AMI) untuk 40 program studi S1 sebagai bagian dari audit mutu 

internal. Hasil EMI ini disampaikan pada rapat pimpinan universitas dan fakultas 

untuk di tindak lanjuti. Pelaksanaan AMI ini juga terkait dengan persiapan 

UNISSULA untuk mengikuti AUN (Asean University Network). AMI menggunakan 

model instrumen yang merupakan perpaduan model borang BAN PT dengan model 

akreditasi AUN, sehingga hasil EMI ini sedikit banyak menggambarkan kualitas 

UNISSULA menurut AUN. Capaian penting yang ingin diraih UNISSULA pada tahap 

ini adalah peringkat Unggul A untuk AIPT. 

Pada tahap ini yaitu pada tahun 2019 dimulai proses review terhadap Visi, 



Misi, Tujuan dan Sasaran UNISSULA dan Penyusunan Rencana Pengembangan 

Jangka Panjang UNISSULA 2018-2036. Untuk mencapai Visi dan melaksanakan yang 

telah ditetapkan maka disusunlah Rencana Pengembangan Jangka Panjang 

UNISSULA 2018-2036. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNISSULA 2018-

2036 yang diturunkan kedalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) 

ini mengacu pada hasil analisis SWOT UNISSULA dan juga mengikuti berbagai 

regulasi dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini 

Dikti dan BAN-PT. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM UNISSULA ini dilakukan oleh YBWSA 

melalui penilaian terhada laporan kegiatan tahunan yang disusun oleh Rektor. 

Evaluasi dilakukan dengan parameter standar/target yang telah ditetapkan oleh 

YBWSA dan Rektor dalam dokumen RKT atau ( Rencana Kerja Tahunan) UNISSULA. 

 

Tahap 2: 

Tahap 2 adalah tahap dimana Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 

sudah dilampaui melalui siklus SPMI dan di lanjutkan dengan peningkatan standar 

SPMI. UNISSULA Melakukan berbagai program peningkatan kualitas untuk 

mempertahankan peringkat A AIPT dan mengikuti program akreditasi tingkat 

Asean (AUN) atau yang sejenis. Pada tahap ini juga sudah dimulai persiapan dalam 

rangka pencapaian Visi UNISSULA menjadi salah satu universitas Islam terbaik di 

level internasional. Pada tahap ini sudah terbentuk budaya mutu yang mapan. 

 

Tahap 3: 

Tahap 3 Adalah merupakan tahap terakhir dari rangkaian pencapaian Visi 

UNISSULA yaitu menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia 

(AIPT level A) dan masuk jajaran universitas Islam terbaik di level internasional. 

Peningkatan kualitas SDM, pembiayaan, sarana dan prasarana, penelitian dan 

publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama makin meluas melalui 

berbagai program kerja yang terarah dan sistematis. 

Saat ini UNISSULA memasuki tahun ke 3 tahap 1 dari pelaksanaan Rencana 

Strategis UNISSULA 2014-2024. Hal penting telah dilakukan terkait dengan rencana 

pengembangan UNISSULA untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan. Pentingnya 

sistem penjaminan mutu akademik juga mendapat perhatian yang besar. Hal ini 

terlihat dari digunakannya indikator dan komponen borang akreditasi baik intitusi 

maupun program studi sebagai salah satu dasar dalam penyusunan berbagai 

dokumen perencanaan. Untuk lebih jelas tentang capaian tiga tahun terakhir dari 



tahap 1 ini, dapat dilihat pada tabel capaian rencana kerja tahunan di bawah ini. 

UNISSULA sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Provinsi Jawa Tengah 

memiliki komitmen dalam membangun sumber daya manusia berbasis 

pengetahuan. Bentuk komitmen tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan 

baik tatanan struktur organisasi dan manajemen yang dituangkan dalam berbagai 

upaya yang strategis dan sistematik untuk berkembang menjadi institusi yang 

handal dan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten 

dibidangnya. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran yang berkualitas dan 

terencana dengan baik. Sampai saat ini UNISSULA telah melakukan terobosan 

dalam proses pembelajaran dan monitoring serta evaluasi dalam bisnis proses 

yang ada. Perubahan yang dilakukan UNISSULA sesuai dengan keinginan 

masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang berkembang serta 

kekuatan dan kelemahan yang ada, sesuai dengan Visi UNISSULA untuk menjadi 

Perguruan Tinggi yang handal dan unggul dalam menyiapkan SDI yang berkeahlian 

dibidangnya dengan berbasis IPTEK, bermoral, berbudaya, berperilaku kerja, dan 

berwawasan global. Rencana pengambangan ini disusun sebagai pedoman 

pengelolaan SDI UNISSULA dalam kurun waktu 2022-2027. 

UNISSULA menyadari bahwa dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan 

pendidikan yang terarah, efektif, efesien, dan berkualitas, serta sejalan dengan 

arah pembangunan pemerintah maka sangat diperlukan landasan yang kuat dan 

tepat sasaran. Landasan tersebut kemudian dituangkan dalam perencanaan 

pengembangan SDI yang dirumuskan dengan melihat kondisi saat ini, kebutuhan 

yang diharapkan, dan peluang yang dapat diraih, serta tren masa depan. 

UNISSULA sebagai salah satu pergutuan tinggi swasta di Provinsi Jawa Tengah 

memiliki komitmen dalam membangun sumber daya manusia berbasis pengetahuan. Bentuk 

komitmen tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan baik tatanan struktur 

organisasi dan manajemen yang dituangkan dalam berbagai upaya yang strategis dan 

sistematik untuk berkembang menjadi universitas yang handal dan unggul  dalam 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Untuk itu diperlukan 

proses pembelajaran yang berkualitas dan terencana dengan baik. Sampai saat ini 

UNISSULA telah melakukan terobosan dalam proses pembelajaran dan monitoring serta 

evaluasi dalam bisnis proses yang ada. Perubahan yang dilakukan UNISSULA sesuai dengan 

keinginan masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang berkembang serta kekuatan 

dan kelemahan yang ada, sesuai dengan Visi UNISSULA untuk menjadi Perguruan Tinggi 

yang handal dan unggul dalam menyiapkan SDM yang berkeahlian dibidangnya dengan 

berbasis IPTEK, bermoral, berbudaya, berperilaku kerja, dan berwawasan global. 



Rencana pengambangan ini disusun sebagai pedoman pengelolaan SDM UNISSULA dalam 

kurun waktu 2022 – 2026. 

UNISSULA menyadari bahwa dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan 

pendidikan yang terarah, efektif, efesien, dan berkualitas, serta sejalan dengan arah 

pembangunan pemerintah maka sangat diperlukan landasan yang kuat dan tepat sasaran. 

Landasan tersebut kemudian dituangkan dalam perencanaan pengembangan SDM yang 

dirumuskan dengan melihat kondisi saat ini, kebutuhan yang diharapkan, dan peluang 

yang dapat diraih, serta tren masa depan. 

 

E. Profil Tenaga Pendidik 

Dosen adalah sebutan untuk tenaga pendidik pada perguruan tinggi, yang 

memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi 

yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI No. 32 tahun 2013 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan). Jumlah dosen tetap UNISSULA hingga tahun 2021 berjumlah 528 

orang dengan perincian dosen berpendidikan S2 sebanyak 341 orang, 

berpendidikan S3 sebanyak 167        orang.  

Sistem dan strategi rekruitasi dan pembinaan karir profesi di UNISSULA 

telah berjalan dengan baik. Untuk pengisian formasi atau lowongan dosen di 

UNISSULA diutamakan penerimaan dosen dengan status dosen tetap. Apabila 

dipandang sangat perlu dan kondisi internal SDM UNISSULA tidak dapat memenuhi 

syarat pengisian formasi atau lowongan tersebut, maka dilakukan rekruitasi dosen 

dengan status kontrak. Informasi tentang lowongan dosen diumumkan melalui 

media cetak. Beban dosen per semester ditetapkan sebanyak 12 sks (pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian). 

 
1. Profil Tri Darma Tenaga Pendidik 

Aktivitas penelitian dan pengabdian di UNISSULA dikelola oleh sebuah 

lembaga yang bernama Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

(LPPM). Dari tahun 2018 hingga tahun 2021 penelitian yang dilaksanakan oleh 

dosen sebanyak 502 judul dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 96%. 

Sementara itu aktivitas pengabdian kepada masyarakat masih sangat kurang, 

yakni dari tahun 485 berjumlah 86%. Untuk mendorong kegiatan penelitian dan 



pengabdian dosen UNISSULA dilkukan program pemberian dana hibah yang 

dikemas dalam kompetisi. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, maka seleksi 

dilakukan oleh beberapa orang reviewer. Reviewer tersebut berasal dari luar 

kampus UNISSULA dan dari dalam kampus. Disamping itu untuk memotivasi 

dosen dalam meneliti, UNISSULA melaksanakan seminar/workshop yang 

berhubungan dengan penulisan karya ilmiah. Workshop dilaksanakan dengan 

mengundang pembicara dan praktisi yang aktif melakukan penelitian baik yang 

berasal dari berbagai kampus di provinsi Jawa Tengah maupun luar  Semarang.  

  



BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DOSEN DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN 

A. Kebijakan Pengembangan Dosen Dan Tenaga Kependidikan 

1. Beban Kerja Dosen 

Beban kerja dosen di UNISSULA mengacu pada UU No. 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen. Dengan memperhatikan kewajiba dosen dalam 

melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dimana setiap dosen pada 

program studi memiliki beban sebanyak 32 SKS pertahun atau 16 SKS per semester 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Akademik UNISSULA yang tertuang dalam Pasal 

53 sampai dengan Pasal 62 tentang Setara Waktu Mengajar Penuh Dosen, yaitu: 

a. Beban kerja dosen dinyatakan dalam Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP). 

b. SWMP terdiri atas 36 jam per minggu atau 12 SKS per semester. 

c. 1 (satu) SKS setara dengan 3 (tiga) jam kerja per minggu per semester (6 

bulan) atau 50 jam kerja per semester. 

d. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan tugas institusional dan 

administrasi yang ditugaskan pada dosen yang bersangkutan. 

 
1) Tugas Institusional. 

Tugas institusional adalah beban: 

a. Penugasan oleh pimpinan (Rektor), Fakultas, Prodi, Unit Kerja Non Fakultas, 

LPPM, Ketua laboratorium, bengkel, dan atau studio. 

b. Prakarsa pribadi atau kelompok yang disetujui, dicatat hasilnya, dan 

dilaporkan kepada pimpinan UNISSULA. 

c. Kerjasama dengan pihak luar UNISSULA yang disetujui, dicatat hasilnya, dan 

dilaporkan kepada pimpinan UNISSULA. 

 
2) Pendidikan. 

Beban kerja dosen dalam pendidikan dihitung dengan rincian sebagai berikut: 

a. Perkuliahan 



• Untuk memberikan kuliah pada program sarjana dan diploma, 1 SKS berarti 

50 menit tatap muka, 1-2 jam kegiatan terstruktur, dan 1-2 jam kegiatan 

mandiri untuk jumlah mahasiswa berjumlah 40 atau kurang. 

• Kelas paralel setiap penambahan 40 mahasiswa program diploma dan 

sarjana. 

• Kelas paralel yang dilaksanakan oleh dosen yang berbeda dihitung seperti 

pada butir a dan b. 

 

b. Asistensi (termasuk praktikum) 

• 1 SKS sama dengan 2 x 60 menit tatap muka per minggu untuk 40 

mahasiswa atau kurang. 

• Untuk setiap penambahan 40 mahasiswa (dibulatkan ke atas) diadakan 

kelas paralel. 

c. Bimbingan skripsi/tugas akhir sebanyak 6 orang mahasiswa setara dengan 1 

SKS. 

d. Seminar terjadwal 

• Satu SKS berarti 50 menit tatap muka, 1-2 jam kegiatan terstruktur, dan 

1-2 jam kegiatan mandiri per minggu selama satu semester untuk 25 

mahasiswa. 

• Setiap penambahan 25 mahasiswa (dibulatkan keatas) beban tugas SKS 

ditambah sebesar 20%. 

 
3) Penelitian. 

Beban kerja dosen untuk penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Keterlibatan dalam satu judul penelitian kelompok dan/atau penelitian 

kategori 1 setara dengan 2 SKS. 

b. Pelaksanaan penelitian mandiri setara dengan 4 SKS. 

 

4) Penulisan Tulisan Akademik. 

Beban kerja dosen untuk penulisan adalah sebagai berikut: 

a. Semua kegiatan harus disetujui oleh pimpinan, tercatat, dan 

dilaksanakan maksimum selama 4 semester. 

b. Menulis satu judul naskah buku berbeban 2 SKS. 

c. Menterjemahkan/menyadur satu judul buku setara dengan 2 SKS. 



d. Menyunting satu judul naskah buku setara dengan 2 SKS. 

 

5) Pembagian beban tugas untuk penulisan yang dilakukan secara kelompok 

adalah: 

a. Penulis pertama memperoleh 60% penilaian beban. 

b. Penulis anggota memperoleh 40% penilaian beban. 

c. Jika penulis anggota lebih dari satu orang, maka beban tugas 40% tersebut 

dibagi rata dengan seluruh anggota penulis. 

 
6) Tugas Belajar. 

Beban kerja dosen untuk studi lanjut (tugas belajar): 

a. Beban tugas untuk program doktor/magister setara dengan 12 SKS. 

b. Beban tugas untuk mengikuti PEKERTI 3 SKS, dan AA 6 SKS. 

c. Beban tugas untuk khursus yang berlangsung selama atau lebih dari 

satu semester setara dengan 6 SKS. 

 
7) Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Beban kerja dosen untuk pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut. 

a. 1 SKS untuk kegiatan pengabdian masyarakat berarti 50 jam kerja 

selama satu semester. 

b. Perhitungan bagi kegaiatan yang kurang atau lebih dari 50 jam 

kerja per semester akan disesuaikan. 

 
2. Pembinaan Sivitas Akademik. 

Beban kerja dosen untuk pelaksanaan pembinaan sivitas akademika. 

1) akademik. 

a. Membimbing 12 mahasiswa setara dengan 1 SKS. 

b. Membimbing 6 dosen muda setara dengan 1 SKS. 

2) Pimpinan unit pembinaan kemahasiswaan. 

a. Ketua/Wakil setara dengan 1 SKS per semester. 

b. Anggota setara dengan 0,5 SKS per semester. 

3) Pimpinan organisasi internal. 

a. Pimpinan setara dengan 1 SKS per semester. 

b. Anggota setara dengan 0,5 SKS per semester. 



 

4) Administrasi Manajemen. 

Beban kerja dosen untuk pelaksanaan administrasi dan manajerial disajikan 

pada tabel 1. 

 
Tabel 1 Ketetapan Kesetaraan Jabatan dengan Beban Kerja Dosen 

 

Jabatan Beban Kerja (SKS) 

Rektor 12 

Wakil Rektor 10 

Dekan 8 

Kepala LITBANG 6 

Ketua Jurusan 6 

Kepala Bagian 6 

Kepala Lembaga 6 

Kepala UPT 4 

Kepala CTC, Sekretaris Jurusan / 

LITBANG / Pusat 
4 

Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel 4 

Sekretaris Sebat Institusi 4 

 
5) Kepanitiaan Kegiatan. 

Beban kerja dosen untuk pelaksanaa kepanitiaan adalah sebagai berikut. 

a) kepanitiaan ad-hoc minimum satu semester setara dengan beban kerja 1 
SKS. 

b) Kepanitiaan tetap minimum dua semester setara dengan beban kerja: 

• Tingkat institusi 2 SKS. 

• Tingkat program studi 1 SKS. 

 

Dari beban kerja dosen setiap jurusan dan program studi, proporsi 

beban mengajar dosen masih cukup tinggi yaitu berkisar 12-14 SKS (75% - 

80%). Hal ini disebabkan jumlah dosen yang belum ideal dibanding dengan 

jumlah mahasiswa. Beban ini ditambah lagi dengan beban kerja 

pelaksanaan penelitian dan pengabdian. 



B. Kebutuhan Dosen 

Kebijakan kebutuhan dosen didasarkan pada jumlah mahasiswa, jumlah 

program studi dan keterlibatan dosen dalam manajemen. Namun, untuk penelitian 

dan pengabdian tidak menjadi dasar yang utama sebagai kebijakan rekrutmen 

dosen. Untuk kebijakan oenerimaan dosen baru yang berkualitas serta menjaga 

kualitas kinerja manajemen dilakukan proses seleksi. Program seleksi tersebut 

didelegasikan kepada Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) UNISSULA. kebutuhan akan 

kualifikasi staf-staf tersebut dikonsultasikan kepada manajemen UNISSULA melalui 

rapat senat. 

Komponen utama penilaian terdiri dari kemampuan mengajar 

(microteaching), tes kemampuan akademik dan kompetensi serta wawancara. Hasil 

dari proses seleksi tersebut diajukan kepada Rektor. Fokus dalam proses seleksi 

diutamakan adalah calon dosen dengan jenjang S2 dan S3. 

 
1. Studi Lanjut 

Untuk mewujudkan UU No 14 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen maka 

UNISSULA memiliki kebijakan strategi studi lanjut sesuai dengan yang tertuang 

dalam RENSTRA UNISSULA yaitu peningkatan kualitas dosen dan karyawan UNISSULA. 

yang ditunagkan kembali pada inisiatif strategi pencapaian dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran yaitu meningkatkan jumlah dosen S2 dan S3 baik melalui tugas 

belajar maupun penerimaan dosen baru. Hal ini juga diatur dalam pedoman 

kepegawaian UNISSULA tentang pengembangan pegawai. Bagi dosen yang akan 

mengikuti program studi lanjut harus memiliki kualifikasi (hak dan kewajiban) yaitu 

biaya yang akan diberikan dari UNISSULA berupa biaya hidup, biaya pendidikan 

selama mengikuti pendidikan tersebut (luar kota), bila pendidikannya didalam kota 

maka yang akan diberikan berupa biaya hidup yang diambil dari gaji pokok yang 

bersangkutan dan biaya pendidikan akan ditanggung senuhnya oleh UNISSULA. dosen 

yang akan diberikan studi lanjut harus memenuhi persyaratan: 

1. Telah memounyai masa kerja minimal 5 tahun. 

2. Mempunyai prestasi kerja minimal baik. 

3. Studi lanjut yang dilakukan mempunyai kolerasi terhadap bidang tugas yang 

dikerjakan serta kompetensinya. 

4. Mendapat persetujuan dari atasan langsung dan pihak pimpinan. 

5. Jangka waktu tugas belajar bagi S2 selama 2 tahun sedangkan untuk S3 selama 3 

tahun. 



 
Dosen yang akan diberikan studi lanjut mempunyai kewajiban: 

1. Setelah lulus harus mengabdi kepada UNISSULA minimal selama 2N+1 apabila 

studi lanjutnya dibiayai sepenuhnya oleh UNISSULA dan/atau melalui proyek 

yang didapatkan oleh UNISSULA. 

2. Setelah lulus mengabdi minimal N+1 apabila studi lanjutnya dibiayai sesuai 

perjanjian kontrak yang ditanda tangani oleh dosen dengan besar pembiayaan 

minimal 50% dari baiaya pendidikan dan studi yang bersangkutan memiliki 

relevansi sesuai kebutuhan UNISSULA. 

3. Apabila dalam masa studi lanjut tidak memenuhi kewajiban maka akan 

dikenakan sanksi: 

a. Pengembalian dana sebesar 300% dari total yang telah dikeluarkan. 

b. Menanggung biaya studi sendiri apabila masa tempuh studi telah 

melampaui waktu yang telah ditentukan. 

 
2. Peningkatan Promosi Profesor 

UNISSULA telah memiliki kebijakan dalam promosi profesor, sesuai SK 

Rektor yang secara garis besar digariskan bahwa promosi profesor berbasis 

Proporsi, dan bukan berbasis KBK atau Program Studi. Penggunaan basis proporsi 

tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing UNISSULA dan dan 

dimaksudkan untuk mempersiapkan diri dalam akreditasi institusi. Selain itu juga 

relevan dengan realitas jumlah profesor di UNISSULA. 

Dalam rangka peningkatan promosi profesor, UNISSULA mengupayakannya 

dengan memacu percepatan kelulusan bagi dosen yang sedang studi lanjut S3, 

mengusahakan dukungan beasiswa baik formal maupun non formal, dan memberikan 

insentif bagi dosen yang biaya mandiri S3 dalam bentuk bantuan penyelesaian 

disertasi. Saat ini jumlah dosen UNISSULA yang sedang menempuh S3 mencapai 

13,6% dari keseluruhan dosen yang ada. Prosentase kelulusan studi lanjut S3 

dengan tepat waktu diupayakan rata-rata sebesar 50% dari dosen yang sedang 

studi lanjut doktoral. 

Sedangkan dosen yang sudah berkualifikasi S3, diupayakan untuk segera 

mempersiapkan diri untuk memasuki tahap persiapan promosi doktor dengan 

melengkapi persyaratan administratifnya. 

 



 
C. Strategi Pengembangan Dosen Dan Tenaga Kependidikan 

UNISSULA memang belum memiliki dosen dengan jenjang akademik Guru Besar 

namum telah memiliki kebijakan dalam promosi profesor, sesuai SK Rektor yang 

secara garis besar digariskan bahwa promosi profesor berbasis Proporsi, dan bukan 

berbasis KBK atau Program Studi. Penggunaan basis proporsi tersebut dimaksudkan 

untuk meningkatkan daya saing UNISSULA dan dimaksudkan untuk mempersiapkan 

diri dalam akreditasi institusi. Selain itu juga relevan dengan realitas jumlah 

profesor di UNISSULA. 

 
1. Studi Lanjut 

Dengan mengacu pada formula perhitungan yang telah baku, berikut hasil 

perhitungan rencana studi lanjut untuk periode 5 tahun mendatang (2022-2027) pada 

dua fakultas di UNISSULA. Adapun tahapan pencapaian studi lanjut dosen di 

UNISSULA sebagai berikut : 

 

NO FAKULTAS 
JUMLAH 

DT 

SEDANG 
STUDILANJUT RENCANA STUDILANJUT S3 

S2 S3 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

1 FAK.KEDOKTERAN  156 22 22 20 20 16 16 15 

2 FAK. TEKNIK 35  4 5 2 2 2 2 

3 FAK. HUKUM 53  5 2 1    

4 FAK. EKONOMI 75  11 10 10 8   

5 
FAK. AGAMA 
ISLAM 36  10 3 2 2 2 2 

6 
FAK. TEKNOLOGI 
INDUSTRI 39  10 5 5 5 5  

7 FAK. PSIKOLOGI 18  5 4 4 3 1  

8 
FAK. BAHASA 
&KOMUNIKASI 22  5 4 4 4 2 2 

9 
FAK. ILMU 
KEPERAWATAN 33 5 17 4 3 3   

10 

FAK. 
KEDOKTERAN 
GIGI 39  6 7 6 5 5 5 

11 
FAK. KEGURUAN 
ILMU PEND 22  5 2 2 2 1 1 

  528  100 66 59 50 34 27 



2. Peningkatan Promosi Profesor 

Rencana UNISSULA dalam hal peningkatan promosi profesor untuk periode 5 tahun 

mendatang (2022-2027) adalah dengan pendekatan promosi berbasis proporsi. Rektor 

menetapkan kebijakan kepada Fakultas agar perlu dipacu lebih cepat untuk 

mencapai bergelar doktor dan gelar professor. 



BAB IV PROGRAM DAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

 
 

Dalam pengembangan dosen baik melalui program rekrutmen dosen, 

program studi lanjut dosen, dan program peningkatan promosi profesor, UNISSULA 

mengupayakan diantaranya: 

1. Rekrutmen Dosen 

Pada tahun 2019 dosen diproyeksikan berjumlah 528 orang. Dalam 

implementasi rekrutmen dosen baru tersebut, UNISSULA akan melakukan 

beberapa hal, yaitu: 

a. Mekanisme rekrutmen ditentukan oleh BSDM berdasarkan masukan dari 

program studi dan fakultas sesuai alokasi tenaga dan rencana strategis 

program studi. 

b. Kualifikasi dosen yang direkrut serendah-rendahnya Magister (S2) dalam 

bidang keahlian sebagaimana yang diusulkan. 

c. Sistem seleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dari setiap tahapan 

seleksi. 

2. Studi Lanjut 


	SK Rektor 0592 Roadmap Dosen dan Tendik di Lingkungan UNISSULA
	roadmap pengembangan dosen 2022

