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A. VISI DAN MISI 

 

VISI UKSW 

a. Menjadi Universitas Scientiarum, untuk pembentukan persekutuan pengetahuan tingkat tinggi, yang 

terikat kepada pengajaran kebenaran (alethea) berdasarkan pada realisme Alkitabiah.  

b. Menjadi Universitas Magistrorum et scholarium untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta 

(creative minority) bagi pembangunan dan pembaruan masyarakat dan negara Indonesia. 

c. Menjadi Pembina kepemimpinan untuk berbagai jabatan dalam masyarakat (termasuk gereja) yang 

sedang membangun. 

d. Menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan dan politik, mensinyalir, mencatat perubahan-

perubahan itu. 

e. Menjadi pelayan yang memberi kritik yang normatif kepada gereja dan masyarakat. 

 

MISI UKSW 

a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada masyarakat 

b. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, yang kegiatan-kegiatannya pada satu pihak 

mempunyai motivasi dan merupakan bentuk perwujudan iman Kristen yang Oikumenis dan pada pihak 

lain menjawab secara tepat dan bertanggungjawab situasi sosiokultural dan kebutuhan bangsa serta 

negara Republik Indonesia. 

c. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipial dan kreatif-realistis, 

berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh Firman Tuhan. 

d. Mewujudkan pusat pemikiran dan pengalaman untuk pembinaan kehidupan yang adil, bebas, tertib, 

serta sejahtera. 

e. Mencari dan mengusahakan terdapatnya hubungan yang bermakna antara iman Kristen dengan 

berbagai bidang ilmu dan kegiatan atau pelayanan. 

f. Mengajar, mendidik, dan membentuk manusia-manusia yang bertanggungjawab yang berpedoman 

pada kebenaran, keadilan, dan kasih. 

 

B. RUANG LINGKUP 

 

Ruang lingkup standar ini mencakup kriteria minimal tentang proses penyusunan, implementasi, dan 

evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas, departemen serta program studi di Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

 

C. ACUAN 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 

6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor 

248/B/YSW/XI/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Satya Wacana 



7. Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor 651/Kep./Rek./10/2018 tentang Pemberlakukan Rencana 

Strategis Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2017-2022. 

 

D. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan UKSW dapat 

dicapai secara efektif, maka UKSW merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta melaksanakan 

Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas, Departemen dan Program Studi di lingkungan UKSW. 

Standar mutu ini dibutuhkan agar semua fakultas, departemen dan program studi di UKSW mampu 

menyusun, mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi visi misi serta tujuan dan sasaran 

secara berkelanjutan. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas, Departemen dan Program Studi di 

lingkungan UKSW disusun berdasarkan kebutuhan program studi, departemen, dan fakultas serta UKSW 

secara umum untuk mengarahkan semua aktivitas organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Indikator-

indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas, 

Departemen dan Program Studi di lingkungan UKSW diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian 

akreditasi BAN-PT, baik institusi maupun program studi. 

 

E. TUJUAN STANDAR 

1. Menjadi acuan bagi pimpinan UKSW dalam merumuskan kebijakan penyusunan, implementasi, 

monitoring dan evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas, departemen dan program studi. 

2. Menjadi acuan bagi dekan, kepala departemen dan ketua program studi dalam melaksanakan 

penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan misi suborganisasi masing-

masing. 

3. Menjadi acuan LPM UKSW dalam merencanakan dan melaksanakan program monitoring dan 

evaluasi secara berkesinambungan. 

 

F. SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Senat UKSW bertanggungjawab dalam memberi pertimbangan terhadap draft standar mutu visi, 

misi, tujuan & sasaran fakultas, departemen dan program studi. Bukti pertimbangan diwujudkan 

dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan, Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Senat. 

2. Rektor UKSW bertanggungjawab untuk menetapkan standar mutu visi, misi, tujuan & sasaran 

fakultas, departemen dan program studi melalui penerbitan Surat Keputusan YPTKSW. 

3. Pembantu Rektor 1 UKSW bertanggungjawab dalam mereview draft standar mutu visi, misi, tujuan 

& sasaran fakultas, departemen dan program studi. 

4. LPM bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian standar mutu 

visi, misi, tujuan & sasaran fakultas, departemen dan program studi. 

5. Tim Perumus Standar Mutu Tambahan UKSW bertanggungjawab dalam merumuskan dan 

menyusun draft standar mutu visi, misi, tujuan & sasaran fakultas, departemen dan program studi. 

6. Auditor mutu internal di bawah koordinasi LPM bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi 

terhadap pencapaian standar mutu visi, misi, tujuan & sasaran fakultas, departemen dan program 

studi melalui mekanisme Audit Mutu internal (AMI) setiap tahun. 

 

G. DAFTAR ISTILAH 

1. Visi adalah sebuah pandangan masa depan organisasi yang realistis, bisa dipercaya, atraktif, suatu 

kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ada. 

2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi atau lembaga dalam 

mewujudkan Visi. 



3. Tujuan adalah pernyataan yang mengenai tentang keadaan yang akan diinginkan di mana sebuah 

organisasi atau suatu perusahaan bermaksud untuk dapat mewujudkan hal tertentu dan dari 

pernyataan tentang suatu keadaan di masa depan. 

4. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. 

5. Rencana strategis adalah acuan dasar untuk menentukan strategi dilakukan oleh lembaga untuk 

mengelola kondisi saat ini agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang. 

6. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang 

(jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. 

 

H. PERNYATAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

1. Rektor menetapkan dan mengimplementasikan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, 

misi, tujuan dan sasaran yang akan diberlakukan untuk semua fakultas, departemen dan prodi. 

2. Rektor, Dekan, Kepala Departemen dan Program studi bersama dengan pejabat dibawahnya pada 

unit masing-masing, menyusun atau memutakhirkan rencana strategis jangka panjang, jangka 

menengah, dan jangka pendek atau rencana operasional yang memuat indikator kinerja, target 

berorientasi internasional setiap awal periodesasi kepemimpinan. 

3. Rektor, Dekan, Kepala Departemen dan Program studi bersama dengan pejabat dibawahnya pada 

unit masing-masing, menyusun atau memutakhirkan dan melaksanakan program kerja berdasarkan 

rencana strategis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau rencana operasional 

setiap awal periodesasi kepemimpinan. 

4. Dekan atau Kepala Departemen bersama dengan pejabat dibawahnya pada unit masing-masing, 

menyusun atau memutakhirkan visi fakultas atau departemen yang mencerminkan visi universitas 

dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi yang ada dibawahnya setiap awal 

periodesasi kepemimpinan. 

5. Dekan atau Kepala Departemen bersama dengan pejabat dibawahnya pada unit masing-masing, 

menyusun atau memutakhirkan misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, 

tujuan, dan strategi universitas serta mendukung pengembangan program studi. 

6. Rektor, Dekan, Kepala Departemen dan Ketua Program studi wajib mensosialisasikan visi, misi, 

tujuan dan sasaran lembaga minimal setiap tahun sekali. 

7. Rektor, Dekan, Kepala Departemen dan Ketua Program studi wajib mengukur ketercapaian visi dan 

misi melalui monitoring dan evaluasi ketercapaian visi dan misi lembaga minimal sekali setiap 

tahun. 

8. Rektor, Dekan, Kepala Departemen dan Ketua Program studi wajib melakukan monitoring dan 

evaluasi pemahaman stakeholder terhadap visi dan misi lembaga melalui mekanisme survey 

minimal sekali setiap tahun. 

 

I. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Membentuk tim untuk menyusun dan mensosialisasikan mekanisme dalam penyusunan dan 

penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan diberlakukan untuk semua fakultas, departemen 

dan program studi minimal setiap 3 tahun sekali. 

2. Membentuk tim pada tingkat universitas, fakultas dan departemen untuk menyusun atau 

memutakhirkan rencana strategis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau 

rencana operasional yang memuat indikator kinerja, target berorientasi internasional setiap awal 

periodesasi kepemimpinan. 



3. Menyusun atau memutakhirkan dan melaksanakan program kerja berdasarkan rencana strategis 

jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau rencana operasional setiap awal 

periodesasi kepemimpinan. 

4. Menyusun atau memutakhirkan visi fakultas atau departemen yang mencerminkan visi universitas 

dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi yang ada dibawahnya setiap awal 

periodesasi kepemimpinan serta memonitoring secara melekat pada jabatan dekan, kepala 

departemen dan ketua program studi. 

5. Menyusun atau memutakhirkan misi, tujuan, dan strategi fakultas yang searah dan bersinerji 

dengan misi, tujuan, dan strategi universitas serta mendukung pengembangan program studi setiap 

awal periodesasi kepemimpinan. 

6. Mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran universitas, fakultas, departemen dan program 

studi minimal setiap tahun sekali dan diletakkan pada website universitas, website masing-masing 

fakultas dan masing-masing program studi, serta menyisipkan agenda sosialisasi visi misi lembaga 

pada setiap forum pertemuan yang diselenggarakan itas, fakultas, departemen dan program studi. 

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian visi dan misi lembaga minimal sekali setiap 

tahun pada saat rapat kerja program studi, departemen, fakultas dan universitas dengan 

mekanisme dan format laporan yang seragam. 

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemahaman stakeholder terhadap visi dan misi lembaga 

melalui mekanisme survey minimal sekali setiap tahun secara serentak untuk semua program studi 

dengan mekanismen, instrumen dan format pelaporan yang seragam. 

 

J. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 M.PT-

3 

Tersedia rencana strategis 

jangka panjang fakultas/ 

departemen (minimal 10 

tahunan), jangka 

menengah fakultas/ 

departemen (5 tahunan), 

dan jangka pendek 

fakultas/ departemen (1 

tahunan/ rencana 

operasional) yang 

memuat indikator kinerja, 

target berorientasi 

internasional dan telah 

dilaksanakan secara 

konsisten, didukung 

dengan dokumentasi yang 

lengkap. 

RAKER dengan 

membahas renstra 

dan renop fakultas 

dengan visi dan 

Misi 

 

Workshop 

pengembangan 

renstra dan renop 

fakultas yang 

mengacu pada Visi 

dan Misi Fakultas 

 

Sosialisasi Visi dan 

Misi melalui media 

online (website, 

medsos) dan offline 

(papan kantor, 

computer, banner, 

buku panduan) 

RAKER dengan 

membahas renstra 

dan renop fakultas 

dengan visi dan 

Misi 

 

Workshop 

pengembangan 

renstra dan renop 

fakultas yang 

mengacu pada Visi 

dan Misi Fakultas 

 

Sosialisasi Visi dan 

Misi melalui media 

online (website, 

medsos) dan offline 

(papan kantor, 

computer, banner, 

buku panduan) 

RAKER dengan 

membahas renstra 

dan renop fakultas 

dengan visi dan 

Misi 

 

Workshop 

pengembangan 

renstra dan renop 

fakultas yang 

mengacu pada Visi 

dan Misi Fakultas 

 

Sosialisasi Visi dan 

Misi melalui media 

online (website, 

medsos) dan offline 

(papan kantor, 

computer, banner, 

buku panduan) 



No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

2 M.S1-

3 

Tersedia visi fakultas/ 

departemen yang 

mencerminkan visi 

universitas dan 

memayungi visi keilmuan 

terkait keunikan program 

studi, yang telah 

terimplementasi, 

dibuktikan dengan 

dokumen yang lengkap 

dan konsisten. 

Tersedia dokumen 

pengkajian dan 

pemutakhiran visi 

dan fakultas/ 

departemen yang 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal (Berita 

Acara, Presensi, 

Notulen, laporan) 

 

Tersedia SK Rektor 

penetapan Visi dan 

Misi. 

Tersedia dokumen 

pengkajian dan 

pemutakhiran visi 

dan fakultas/ 

departemen yang 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal (Berita 

Acara, Presensi, 

Notulen, laporan) 

 

Tersedia SK Rektor 

penetapan Visi dan 

Misi. 

Tersedia dokumen 

pengkajian dan 

pemutakhiran visi 

dan fakultas/ 

departemen yang 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal (Berita 

Acara, Presensi, 

Notulen, laporan) 

 

Tersedia SK Rektor 

penetapan Visi dan 

Misi. 

3 M.S1-

4 

Tersedia mekanisme 

dalam penyusunan dan 

penetapan visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang 

sah dan terdokumentasi, 

yang didalamnya memuat 

ketentuan keterlibatan 

dosen, mahasiswa, tenaga 

kependidikan, lulusan, 

pengguna lulusan dan 

pakar/ mitra/ organisasi 

profesi/ pemerintah. 

Penyusunan dan 

sosialisasi 

mekanisme dalam 

penyusunan dan 

penetapan visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran fakultas/ 

departemen. 

 

Implementasi 

mekanisme dalam 

penyusunan dan 

penetapan visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran fakultas/ 

departemen. 

Implementasi 

mekanisme dalam 

penyusunan dan 

penetapan visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran fakultas/ 

departemen. 

Implementasi 

mekanisme dalam 

penyusunan dan 

penetapan visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran fakultas/ 

departemen. 

4 M.S1-

5 

Tersedia rencana strategis 

jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka 

panjang, yang disusun 

berdasarkan analisis yang 

sistematis, metoda yang 

relevan dan 

terdokumentasi, serta 

dilakukan pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut 

dalam implementasinya. 

Tersedia rencana 

strategis dan 

operasional pada 

semua fakultas dan 

departemen yang 

telah disusun 

sesuai metode dan 

telah disahkan 

dengan SK Rektor 

 

 

 

Tersedia rencana 

strategis dan 

operasional pada 

semua fakultas dan 

departemen yang 

telah disusun 

sesuai metode dan 

telah disahkan 

dengan SK Rektor. 

 

 

 

Tersedia rencana 

strategis dan 

operasional pada 

semua fakultas dan 

departemen yang 

telah disusun 

sesuai metode dan 

telah disahkan 

dengan SK Rektor. 

 

 

 



No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Terlaksana Rapat/ 

FGD dengan topik 

evaluasi 

pencapaian 

indikator Renstra/ 

Renop. 

Terlaksana Rapat/ 

FGD dengan topik 

evaluasi 

pencapaian 

indikator Renstra/ 

Renop. 

Terlaksana Rapat/ 

FGD dengan topik 

evaluasi 

pencapaian 

indikator Renstra/ 

Renop. 

 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Terlaksana kegiatan 

sosialisasi  Visi dan 

Misi Fakultas untuk 

dosen, tendik, 

mahasiswa. 

Terlaksana kegiatan 

sosialisasi  Visi dan 

Misi Fakultas untuk 

dosen, tendik, 

mahasiswa, 1 kali 

dalam 1 tahun 

Terlaksana kegiatan 

sosialisasi  Visi dan Misi 

Fakultas untuk dosen, 

tendik, mahasiswa, 1 

kali dalam 1 tahun 

Terlaksana kegiatan 

sosialisasi  Visi dan Misi 

Fakultas untuk dosen, 

tendik, mahasiswa, 1 

kali dalam 1 tahun 

2 Tersusun dokumen 

kurikulum/review 

kurikulum yang 

merujuk pada Visi dan 

Misi Fakultas 

Tersusun dokumen 

kurikulum/review 

kurikulum yang 

merujuk pada Visi 

dan Misi Fakultas 

Tersusun dokumen 

kurikulum/review 

kurikulum yang 

merujuk pada Visi dan 

Misi Fakultas 

Tersusun dokumen 

kurikulum/review 

kurikulum yang merujuk 

pada Visi dan Misi 

Fakultas 

3 Terlaksananya survei 

pemahaman sivitas 

akademika terhadap 

visi dan misi UKSW, 

fakultas, departemen 

dan program studi 

Survei pemahaman 

sivitas akademika 

terhadap visi dan misi 

UKSW, fakultas, 

departemen dan 

program studi, 

dilaksanakan 1 tahun 

sekali 

Survei pemahaman 

sivitas akademika 

terhadap visi dan misi 

UKSW, fakultas, 

departemen dan 

program studi, 

dilaksanakan 1 tahun 

sekali 

Survei pemahaman 

sivitas akademika 

terhadap visi dan misi 

UKSW, fakultas, 

departemen dan 

program studi, 

dilaksanakan 1 tahun 

sekali 

 

K. DOKUMEN TERKAIT 

1. Panduan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi VMTS tingkat universitas, fakultas, 

departemen dan program studi 

2. Panduan pelaksanaan survei pemahaman sivitas akademika terhadap visi dan misi universitas, 

fakultas, departemen dan program studi 

3. Prosedur sosialisasi VMTS universitas, fakultas, departemen dan program studi 
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