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No 
 

Proses 

Penanggung jawab 
Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 
Tangan 

1 Perumusan Uswatun 
Hasanah 

Tim Perumus 
Mutu 

  

2. Pemeriksaan Immawati Kaprodi   

3. Persetujuan Aik Inayati PD I   

4. Penetapan Nia Risa 
Dewi 

Direktur   

5. Pengendalian Immawati Kaprodi   
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1. Definisi Istilah Rasio dosen adalah perbandingan antara jumlah dosen tetap 
yang dimiliki oleh perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa 
yang aktif mengikuti perkuliahan pada saat ini.  
 
Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang sedang menempuh 
perkuliahan, tidak termasuk mahasiswa yang sedang 
mengambil cuti. 
 
 

2. Rasionale Pembinaan terhadap mahasiswa merupakan kewajiban yang 
harus dilaksanakan oleh sebuah perguruan tinggi, sehingga 
output yang dihasilkan benar-benar memiliki wawasan 
kebangsaan, wawasan keilmuan, dan wawasan sosial, serta 
memiliki kemampuan kemandirian. 
 
Dosen merupakan bagian terpenting dari sebuah proses 
pembinaan mahasiswa di perguruan tinggi, sehingga 
keberaadaan dosen sangat menentukan berhasil dan tidaknya 
proses pembinaan yang dilakukan di perguruan tinggi. 
Selanjutnya jumlah mahasiswa diperguruan tinggi merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan yang ada. 
Maka menjadi penting bahwa rasio dosen dengan mahasiswa 
perlu mendapaat perhataian bagi pengelola perguruan tinggi.  
Semakin kecil rasio dosen dengan mahasiswa akan semakin 
tidak tertangani dengan baik proses pembinaan oleh dosen 
terhadap mahasiswa. Dan semakin besar rasio dosen 
mahasiswa akan semakin banyak waktu yang dimiliki dosen 
untuk mahasiswanya. 
 
Tujuan dari penetapan standar rasio dosen dan mahasiswa  
adalah  
1) Agar memberikan jaminan pembiayaaan kepada seluruh 

pegawai apabila terjadi masalah-masalah kesehatan atau 
kematian yang menimpa pegawai  

2) Memberikan kepastian bahwa setelah purna tugas pegawai 
masih menerima tunjangan yang dapat dipergunakan 
sebagai bekal menjalani masa pensiun  
 

3. Pernyataan isi 
standar 

Pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya 
melakukan rekrutmen dan pengembangan dosen agar tercapai 
rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1 : 30 paling lambat tahun 
2017 
 



  

[Type the company name]  2 

 

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI 
Rasio dosen dan mahasiswa 

LPM 

Lembaga Penjaminan Mutu 

4. Strategi 
Pencapaian 
Standar 

1. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian 
melakukan rekrutmen dosen baru.  

2. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian 
melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai agar 
pegawai yang ada tetap dapat dipertahankan 

3. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan rasio dosen dan 
mahasiswa 1:30  
 

5. Indikator 
Pencapaian 
Standar 

1. Perguruan tinggi memiliki dokumen dosen tetap  
2. Pimpinan perguruan tinggi melakukan pembinaan dosen 

yang telah ada saat ini dan melakukan rekrutmen dosen 
baru.  

3. Terpenuhi rasio dosen dan mahasiswa mencapai 1 : 30  
 

6) Pihak yang 
terlibat dalam 
pemenuhan 
standar 

a) Direktur Akper Dharma wacana Metro 
b) Pudir II 
c) Kabag BAUKK 
d) Kasubag Kepegawaian 

 
 

7) Referensi 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Perguruan Tinggi 

2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu 
No 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan 
 

 
 


