
BAB III

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan Serdos dapat

dipisahkan men.iadi dua bagian yaitu (1) penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi

UU No 14/2005 (aspek legol) dan (2) penjaminan mutu dalam menghadapi tantangan

perkembangan IPTEKs (aspek reol).
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Gambar 3.1 Penjaminan Mutu Dosen Di Perguruan Tinggi

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

Penjaminan mutu terhadap proses serdos oleh PTPS dilakukan secara internal oleh

masing-masing PTPS dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi, baik secara online

maupun dengan visitasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi (1) kesesuaian

pelaksanaan proses Serdos dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah

yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan serdos, dan (3) antisipasi perguruan tinggi

dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi'

1. Monitoring dan Evaluasi lnternal

Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses Serdos menjadi tanggung jawab

pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi menugaskan tim penjaminan mutu

untuk melakukan Monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib

administrasi pelaksanaan serdos. Hasil Monev dilaporkan kepada Ditjen Dikti melalui Tim

Monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelengga raa n. Secara khusus monitoring

dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

a. Apakah unit penyelenggara serdos melaksanakan pelatihan untuk Asesor? sejauh

mana efektivitas pelatihan tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap

penyelenggaraan pelatihan?

Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Serdos?

Bagaimana proses penyelenggaraan Serdos?

.ApakahlaporanpelaksanaanSerdoskepadaDitjenDiktitelahdibuatdan

disam paika n?

. Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Serdos yang diselengga raka n?

Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos?

Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Serdos dan bagaimana

pemecahan masalahnYa?

h. Rumusan usulan perbaikan apa untuk Serdos periode berikutnya?

b.

c.

d

e

f.
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i. Apa kesimpulan PTPS tentang penyelenggaraan Serdos secara umum?

2. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan Evaluasi eksternal bertujuan menilai apakah program Serdos

dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Serdos.

Kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan mencegah Serdos menjadi sekedar

formalitas untuk mendapatkan tunjangan profesi. Selain itu monitoring dan evaluasi juga

bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di Perguruan Tinggi, sehingga

dapat mencapai tu.iuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

b.

Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan

perguruan tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan

penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh perguruan tinggi, yaitu laporan

pelaksanaan Serdos. Laporan dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya memuat (a)

daftar dosen yang mengikuti program Serdos, (b) proses pelaksanaan Serdos, (c) hasil

pelaksanaan Serdos, (d) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan (e)

upaya perguruan tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh

sertifikat pendidik.

Evaluasi

Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau oleh perguruan tinggi

yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi

dapat dijalankan melalui site ylsit (kunjungan lapangan) dan atau telaah laporan dari

setiap PTPS. Dalam evaluasi dengan site visit, evaluator melakukan wawancara dengan

dosen yang mengikuti program Serdos, penyelenggara Serdos, dan pimpinan

perguruan tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga

dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses Serdos untuk pengembangan

pasca Serdos.

a.
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Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara

program untuk mempresentasika n laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi,

sehingga evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

3. Pembinaan

Pembinaan terhadap PTPS dan PTU dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi dengan cara memberikan konsultasi kepada PSD. selain itu Direktorat Jenderal

Pendidikan 'l-inggi juga dapat menugaskan perguruan tinggi lain untuk memberikan

pembinaan dan hasil pembinaan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

4. Unit Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjalankan monitoring dan evaluasi melalui

Unit Penjaminan Mutu yang bersifat od-hoc. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

terhadap PTPS Unit Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal

pendidikan Tinggi tentang status PTPS. Rekomendasi dapat berbentuk (1) penugasan kemball

untuk terus beroperasi, (2) pedu pembinaan, atau (3) pembatalan penugasannya.

B. Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan IPTEKS

Program Serdos dimaksudkan untuk mendapatkan kewenangan mengajar di

perguruan tinggi sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2005. Namun tantangan yang

nyata adalah tantangan perkembangan IPTEKS dalam kehidupan yang sebenarnya. Dosen di

perguruan tinggi harus selalu dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam menghadapl

tantangan tersebut.

Program penjaminan mutu pasca Serdos harus selalu dilakukan baik oleh perguruan

tinggi secara melembaga maupun oleh dosen sendiri dalam menghadapi perkembangan

IPTEKS. Program ini dapat berupa (1) pembinaan berkelanjutan oleh perguruan tinggi sendiri

maupun instansi lain, (2) studi mandiri yang dilakukan oleh dosen baik secara individual

maupun berkelompok dan (3) penerapan konsep /r/e long educotion yang merupakan bagian

dari kehidupanny". 
uo
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Ketiga .lalur penjaminan mutu ini dapat dilaksanakan secara simultan oleh dosen

perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEKS. Dosen atau kelompok

dosen yang lulus dari tantangan ini diharapkan akan menjadi dosen profesional.

C. Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen

Penjaminan mutu menghadapi tantangan perkembangan IPTEKS dimaksudkan untuk

menjaga dan meningkatkan mutu produk Serdos. Peningkatan mutu produk dapat dilakukan

melalui kegiatan pembinaan profesionalisme sebelum ataupun setelah Serdos. Maka program

ini dapat dilakukan, baik untuk mengikuti sertifikasi (bagi dosen yang belum menempuh

Serdos), mengikuti sertifikasi ulang (bagi dosen yang telah menempuh Serdos tetapi belum

lulus), maupun untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme (bagi semua dosen).

Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka peningkatan profesiona lisme/m utu dosen.

Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) merupakan bagian dari upaya

peningkatan mutu perguruan tinggi, melalui pengembangan profesionalisme yang

diaplikasikan pada pengelolaan pembelajaran mahasiswa. Pengembangan profesionalisme

dosen dilakukan melalui kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik,

profesional, kepribadian dan sosial, yang diaplikasikan dalam kegiatan pengajaran, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah

kegiatan-kegiatan (1) menemukan kekurangan kompetensi pada diri sendiri secara reflektif;

(2) menyusun rencana pengembangan diri; (3) melaksanakan rencana pengembangan diri; (4)

mengevaluasi hasil pengembangan diri; dan (5) menetapkan tindak lanjut. Pembiasaan

melakukan kegiatan itu akan membentuk kemampuan belajar sepanjang hayat'
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LAMPIRAN 1

JENIS-J ENIS KOM PETENSI
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JENIS-JENIS KOMPETENSI

Jenis-jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik

sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut.

A, KompetensiPedagogik

1. Kemampuan Merancang Pembelajaran

a. Batasan
Kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum,
pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran

b. Sub Kompetensi
1) Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan.

2) Menguasai strategi pengembangan kreatifitas
3) Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran'
4) Mengenal mahasiswa secara mendalam.
5) Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik

mahasiswa.
6) Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
7) Mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi.
8) Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata

kuliah tertentu.
9) Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran.

10) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah.

11) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis lCT.

2, Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran

a, Batasan
Kemampuan mengenal mahasiswa (karakteristlk awal dan latar belakang

mahasiswa), ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber

belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran.

b. Sub Kompetensi
1) Menguasai keterampilan dasar mengajar.
2) Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa.

3) Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran.
4) Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran.

5) Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektit dan

menyenangkan.
6) Mengelola proses pembelajaran.
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7) Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa.

8) Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran

a. Batasan
Kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar

dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sahih dan terpercaya,

didasarkan pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta

mengacu pada tujuan pembelajaran.

b. Sub Kompetensi
1) Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai

dengan tujuan Pembelajaran.
2) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran.

3) Mengembangkan beragam Instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran'

4) Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan'

5) Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan'

6) Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahaslswa.

7) Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran dan refleksi proses

pembelajaran.
8) Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran'

4. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas

Pembelajaran

a. Batasan
Kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu,

mengintegrasika n temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas

pembelajarandarisisipengelolaanpembelajaranmaupunpembelajaranbidang
ilmu.

b. Sub Kompetensi
1) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran

(instructionol reseo rchl dalam berbagai aspek pembela.iaran'

2) Melakukan penelltian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran

yang otentik.
3) Menganalisis hasil penelitian pembelajaran.

4) Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas

pembelajaran.

B. Kompetensi Profesional

l Batasan
profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap peker.iaan yang

dipegang sebagal sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal

24
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itu nampak dari upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam melakukan
perbaikan yang tiada hentinya. Jadi kompetensi profesional adalah suatu kemampuan
yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu

tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai maupun sikap positif
yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkannya secara

berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan

sehari-hari.

Pendidik profesional berupaya untuk mewujudkan sikap (optitudel dan perilaku

(behavior) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad dan

kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap

dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi

secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi
pendayagunaan sumber-sumber yang ada di sekitarnya.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen

dalam memajukan horison ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membawa
pengaruh kepada kebudayaan dan peradaban. Hasil dari penelitian, eksperimen dan

pengembangan itu diperkenalkan oleh dosen kepada masyarakat sebagai bentuk
pelayanan pemecahan masalah masyarakat umum, peningkatan efisiensi dunia usaha

dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan

watak dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu

upaya penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian dosen sebagai kegiatan

pengembangan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui

kema,iuan teknologi, kiat, ataupun kebijakan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang

dila kukan oleh dosen.

Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan

keitmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan

menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada

akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakatnya sebagai

pemangku kepentingan.

2. sub Kompetensi

a. Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara

luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal usul,

perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan

yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan

menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang

diampunya. Selanjutnya, dosen juga mempunyai kemampuan memahami nilai,

makna dan kegunaaan ilmu terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatannya

dalam kehidupan manusia, sehingga mempunyai dampak kepada kebudayaan dan

peradaban. Bersamaan dengan itu keterbatasan serta batasan materi pelajaran,

dalam kaitannya dengan etika ilmu, tradisi dan budaya akademis merupakan yang

perlu dikuasai dosen sebagai landasan moral untuk menghindari kerancuan dan
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kemudaratan (hozard) yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, penguasaan

materi yang luas dan mendalam dalam suatu bidang ilmu tertentu sangat erat
berkaitan dengan filosofi bidang ilmu yang ditekuni.

Dalam hal ini, diharapkan dosen akan menyadari:
1) pentingnya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang

ilmunya, dan terus menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan

yang berkenaan dengan bidang ilmunya.
2) pentingnya bergabung dan mengukur diri di dalam kelompok atau asosiasi

profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya, sebagai wahana untuk

mengembangkan diri secara profesional.

3) pentingnya kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang

berta nggungjawab terhadap perkembangan bidang ilmu dan seninya, dan siap

mengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan

masalah.

b. Kemampuan merancanS, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian.

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang
metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan

mengorganisasikan dan menyelenggaraka n penelitian bidang ilmu mulai dari

perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data dan alat yang akan

digunakan, serta metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya dosen mampu

menerapkan rancangan, metode dan analisis tersebut dalam melaksanakan

penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu dapat

dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai

bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau
jurnal ilmlah.

c. Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi.

Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat

diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan

kebijakan. Seorang dosen seyogyanya mempunyai motivasi untuk

menyebarluaskan temuan dan hasil penelitiannya itu' Oleh karena itu kemampuan

dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang

dapat diukur dari kegiatan kesarjanaan dan menunjukkan kemampuan yang

berkesina mbu nga n dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis

dan intetektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain, berupa penulis

bersama lco-outhorship\, serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-

hal; kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telaah atau

tinjauan (reviewl, menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar,

melayani kegiatan penyuntingan (editorioll, pendayagunaan media elektronik
dalam penyebaran hasil penelitian, surat kepada penyunting majalah ilmiah
(journatl, menyusun bahan sillabus berdasarkan hasil penelitiannya, serta

mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium.
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d. Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada

masyarakat.
Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan
perlu dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat' Untuk itu
seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan

pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen

diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut
baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran secara masif.

Hasil penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan

lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi dua arah tersebut
memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen

yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimalisasi

dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan berdampak terhadap
perkembangan kebudayaan dan peradaban.

Kompetensi sosial

1. Batasan
Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, kolega, karyawan dan

masyarakat untuk menunjang pendidikan.

2. Sub Kompetensi
Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan

Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas

Kemampuan menghargai pendapat orang lain

Kemampuan membina suasana kelas.

Kemampuan membina suasana kerja

Kemampuan mendorong peran serta masyarakat

D. Kompetensi Kepribadian

1. Batasan
Sejumlah nilai, komitmen, dan etika professional yang mempengaruhi semua bentuk

perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta

mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara

professional.

Sub Kompetensi

a. Empati lempothyl: Meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana

mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam

membantu terjadinya proses belajar'

b. Berpandangan positif terhadap orang lain, termasuk nilai dan potensi yang

dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya

harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka'

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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c. Berpandangan positif terhadap diri sendiri, termasuk nilai dan potensi yang

dimiliki. Mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan
tuntutan dan harapan yang realitis (positif) terhadap diri.

d. 'Genuine" lduthenticityli Bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan terbuka' mudah
'dilihat' orang lain.

e. Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang

luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil
berorientasi pada tujuan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi minimal, dan harus dikembangkan
oleh dosen secara berkelanjutan.
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LAMPIRAN 2

JADWAL PELAKSANAAN SERTIF!KASI DOSEN 2Ot5

No WAKTU KEGIATAN PEI.AKSANA

1. Pemutakhiran Data Dl PTN/Kopertis

Penetapan Data D3 Ditien Dikti

l. Penqesahan Data D4 Ditien Dikti

4. Pelak5anaan Serdos PTU/PTPS

5. Penqumuman Hasil Yudisium r Ditien Dikti/PTPS
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LAMPIRAN 3

SK MENDIKBUD TENTANG PENETAPAN PTPS
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SAIINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
REPUBUK INDONESIA

NOMOR r38/P/2014

TEMANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGCARA SERTIFIKASI PENDIDIK

UNTUK DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a- trahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peratuan
Mentcri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang
Sertifikasi Pendidik untuk Doscn, perlu menetapkan
perguruan tinggi penyelenggara untuk menilai dalam rangka
sertifikasi pendidik untuk dosen;

b. bahwa perguruan tinggi Penilai sertilikasi Pendidik untuk
dosen sebagaimana ditctapkan dengan KePutusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor o53/P/2o12 tetang

Perguruan Tin8gi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

Tahun 2012-2013 teLah habis masa berlakunya;

c. bahwa bcrdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimal<sud
pada hurul a dan huruf b perlu menetaPkan Keputusan

Menteri Peudidikan dan Kebudayaatr tcntang Pcrguruat
Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

Mettgingat : 1. Undang-Undang Nomo! 20 Tahun 2OO3 Tentang Sistcm
Pcndidikan Na;ional (L.mbaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2oO3 Nomor 78, Tambahan Lembaian Negata

Republik Indonesia Nomor 43Ol);

2' Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
,I.lrlggi ilrmbatan Ncgara RePublik Indonesia- Tah-un 2012

nofrr iSg, ramUatran [embaran Negar"a RePublik Indonesia
Nomor 336);

3. Pcraturan hesiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tcntang
Pembcntukan dan Organisasi lGmeoterian Negara'

scbagaimana telah beberaPa k"li dilb4 tcrakhir dengan
Peraiuaa Presidcn Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kecmpat atas Peratur"ai Presiden Nomo' 47 Tahun 2oo9

tentang Pembentukan dan Organisasi Kemente,rian Negara
(Lembaran Negaia RePublik Indonesie Tahun 2013 Nomo!
r2s);
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MeDctapkan :

4. Peraturan Presideu Nomor 24 T6hun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan F\mtsi Kementerian Negara serta
Susuna! Oaganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kcmenteria.n
Negara s€bagaiftana telsh bebctapa kali diubah tcrakhi,
dengan Peraturan Prcsiden Nomor 56 Tehun 2Ol3 tentaig
Perubshan Keempat atas Peraturan Prcsiden Nomor 24 Tahun
2O1O tcntang Kedudukan, Tugas, dan FIngsi lGmcnteriart
Negara scrta Susuna! Organisasi, Tugas, dan Fu.gsi Es€lon I
I(ementerian Negara (L.rnbarai Negara Repubtk fndonesia
Tahun 2Ol3 Nomo. 126l;

5. Keputusan Presidcn Republik Indonesia Nomor 84/P Taltun
2009 mengenai Pembentukan Kabinct Indonesia Bcrsatu II
scba.gaimara telah beberapa ksli diubah, terakhir dengan
Keputusan Prcsiden Nomor 8/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN (EBUDAYAAN
TENTANG PERGURUAN TINGGI PEI'IYELENGGARA
SERTTFTKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

Menetapkan Perguruan Tinggi Penyelengga.ra Sertifikasi
Pcndidik untuk Dosen yang setanjutnya discbut PIPS, untuk
menyelcnga.ralan scrtilikasi pendidik untuk doscn Pada tahun
2014 dan tehun 2015.

PIPS sebagainana dimaksud pada Diktum Pertsma tercantum
dalam Iampiran yang merupal(an bagian yang tidak
terpisahkan dari Kcputussn Menteri ini.

PIPS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama b€rtugas
menyelelrggaraan sertifrkasi pendidik untuk dos€n dalam
jabatan akademik Asisten Ahli sa$pai dcngan jabatsn
akademik L€ktor Kepala.

PIPS sebagaimana dimaksud Pada DiLrurD Pert3lna delam
melakssnakan tugasnya wajib:

a. mengacu pada buku Pedoman s€rtifikasi Pendidik untuk
doscn; dan

b. roelaporkan jurnla.h, perubahan jumlah dan kelulusan
pes€rta sertifrkasi kepada Menteri Pendidikan dan
kebudayasn melalui Direktorat Jcndcial Pendidikan Tinggi.

Biaye yang timbul scbagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini
dibebankan pada daftar isian peleksanaa[ anggaran (DIPA)
Kemcnterian Pendidikan dan Kebudayaan Talun 2ol4 dan
Tahun 2Ol5 yang sesuai.

Pada saat b€rtalunya Keputusan Mcnteri ini, KePutusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaa. Nomor O53/P/2O12
tcntang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk
Doscn tahun 2012-2013 dicabut dan dinyataka, tidak berLaku-

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

XELTMA

KEENAM
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SAIJNAN
IAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDII(AN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 134/P/20r4
TEI{TANG
iptcunuar,r tNGcI PENYELENGGARA SERTIFIKASI
PENDIDTK UNTUK DOSEN

NO PERGI'RUAII TIIIGGI

1. UNWERSITAS GADJAH MADA

2. UNTVERSITAS INDONESIA

3. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

4. UNIVERSITAS ANDAI.AS

5. UNIVERSITAS HASANUDDIN

6. UMVERSITAS AIRIANGGA

I'NIVERSITAS PAII'AI}'ARAN

a. UNWERSITAS DIPONEC}ORO

9. UNTVERSITAS BRAWIJAYA

lo. UNTVERSITAS UDAYANA

11. INSTITUT TEKNOI.,OGI BANDUNG

INSTITUT TEKNOI,oGI SEPULUH NOPEMBER12-

13. INSTITUT PERTANIAN BOGOR

14- INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA15.

16. UNIVERSITAS SRIWJAYA

UNIVERSITAS I.A.MBUNG MANGKURAT17.

1a- UNIVERSITAS SYIAH KUALA

19. UNTVERSITAS SAM RATUI.ANGI

20- UNTVERSITAS NUSA CENDANA

2\ UNTVERSITAS MUI.AWARMAN

UNIVERSITAS RIAU

UNIVERSITAS JAMBI23.
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24. UMVERSITAS TANJUNGPUM

25. UNTVERSITAS MATARAM

26. UNIVERSITAS PATNMURA

UNTVERSITAS CENDERAWASIH

24. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

29. UNIVERSITAS PAI,.ANGKARAYA

30. UNIVERSITAS JEMBER

31. UNIVERSITAS LAMPUNG

32. UMYERSITAS SEBETAS MARET

UNIVERS1TAS TADULAKO

34- UNIVERSITAS BENGKULU

UNTVERSITAS NEGERI PADANG

36. UNWERSITAS NEGERI MAII.NG

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

38. UNIVERSITAS NEGDRI MANADO

39. UNIVERSITAS NECERI MAKASSAR

40. UNIVERSITAS NEGERI JAKARIA

41 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

42. UNIVERSITAS NECERI SURABAYA

43. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

44. UNIVERSITAS NEGERI SEMAMNG

45. UNIVERSITAS NEGERI GORONTAI,O

46. UNTVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

47. UNIVERSITAS GUNADARMA

48. UNWERSITAS TRISAKTI

49. UNIVERSTTAS TARUMANAGAM

s0. UNIVERSITAS KATOLIK ATMA JAYA JAKARTA

UNWERSITAS MUHAMMADTYAH JAKARTA

UNWERSTTAS PASUNDAN
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53. UNIVERST?AS KATOLIK PARAHYANGAN

54. UNTYERSITAS TSIAM BANDUNG

55. UNIVERSITAS TSIAM INDONESIA

56. UMVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN'
JAWA TIMUR

3'7. UNTVERSITAS MU}IAMMADryAH SURAKARTA

54. UNTVERSI?AS 17 ACUSTUS 1945 SURABAYA

59. UNII/ERSTTAS MUSIJM INDONESIA

60_ UNTVERSITAS KRISTEN SATYA II,ACANA SATATIGA

6r- UNIVERSITAS MUHAI{MADIYATI MAI.ANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPI,,BLIK INDONESIA,

ITD.

MOHAMMAD NUH

Salinsrr sesuai dcngan asliaya.
Kcpala Biro HukuB dan OrAanisaEi
I(cEctrtcriatl Peadidikan da.o Kebudayaan,

r1,.
e.i r.'L'-a4,-r, f
mP 19541201 1946()32()()1
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