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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 

 

Bagian ini menjelaskan kriteria minimal tentang pengelolaan kelembagaan di UKSW pada tingkat universitas, 

fakultas, departemen, program studi, dan unit penunjang akademik. 

 

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 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 

 

Penjaminan mutu di UKSW ditujukan untuk mewujudkan good governance university sekaligus 

sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai visi UKSW. Proses penjaminan mutu dilakukan pada 

semua level, mulai dari universitas, fakultas, departemen, program studi serta semua unit penunjang 

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

dapat dicapai secara efektif, maka UKSW menyusun dan menetapkan serta melaksanakan Standar Tata Kelola 

dan Tata Pamong Kelembagaan. Standar mutu ini disusun berdasarkan SN-DIKTI, Statuta UKSW 2016 dan 

komitmen pimpinan UKSW Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan UKSW sebagai good governance university. 

Indikator pencapaian Standar Tata Kelola dan Tata Pamong Kelembagaan dirumuskan atas dasar indikator-

indikator persyaratan peringkat akreditasi serta tujuan UKSW yang dituangkan dalam Statuta UKSW 2016. 

 

E. TUJUAN STANDAR 

Standar Tata Kelola Kelembagaan diimplementasikan di UKSW dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menjadi pedoman bagi pimpinan UKSW dalam menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang 

terkait dengan pengelolaan kelembagaan pada tingkat universitas, departemen, program studi dan 

unit penunjang akademik. 

2. Menjadi pedoman bagi pimpinan UKSW untuk menyusun dan menetapkan strukur organisasi 

Universitas, Fakultas, Departmen dan Program Studi serta unit  penunjang akademik. 

3. Menjadi pedoman bagi pimpinan UKSW untuk menyusun dan menetapkan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing unit dan jabatannya pada tingkat Universitas, Fakultas, Departmen dan Program Studi 

serta unit  penunjang akademik. 

4. Menjadi pedoman bagi pimpinan fakultas, departemen, program studi, dan unit penunjang akademik 

dalam mengelola unitnya masing-masing. 

5. Menjadi pedoman bagi LPM dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tata kelola universitas. 

6. Menjadi pedoman bagi UPMF dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tata kelola fakultas. 

7. Menjadi pedoman bagi BAI dalam melaksanakan audit operasional. 

8. Menjadi pedoman bagi semua unit anggaran dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan. 

 

F. SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Senat UKSW bertanggungjawab dalam memberikan pertimbangan terhadap Standar Tata Kelola dan 

Tata Pamong Kelembagaan. 

2. Rektor UKSW bertanggungjawab dalam mereview draft Standar Tata Kelola dan Tata Pamong 

Kelembagaan, dan menetapkan dalam SK Rektor. 

3. Dekan, Wakil Dekan, Kadep, Kaprodi dan Kepala Unit Penunjang Akademik bertanggung jawab dalam 

merancang, melaksanakan, mengevaluasi, melakukan tindak lanjut dan meningkatkan Standar Tata 

Kelola dan Tata Pamong Kelembagaan. 

4. LPM berkoordinasi dengan Satgas Penyusunan Standar Tambahan untuk merumuskan draft Standar 

Unit Penjaminan Mutu Fakultas. 

5. LPM bertanggung jawab dalam untuk evaluasi dan pengendalian Standar Unit Penjaminan Mutu 

Fakultas. 



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

terhadap pencapaian Standar Unit Penjaminan Mutu Fakultas melalui mekanisme Audit Mutu 

internal (AMI) setiap tahun sekali. 

 

G. DAFTAR ISTILAH 

1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu di UKSW 

2. BAI adalah Biro Audit Internal 

3. AMI adalah Audit Mutu Internal 

4. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal 

5. SIIMUT adalah Sistem Informasi Penjaminan Mutu 

 

H. PERNYATAAN STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN 

1. Rektorat wajib menyusun rencana strategis jangka menengah (periode 5 tahunan) dengan mengacu 

pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UKSW sesuai dengan periodesasi jabatan. 

2. Dekanat wajib menyusun rencana strategis jangka menengah (periode 5 tahunan) dengan mengacu 

pada rencana strategis pimpinan UKSW sesuai dengan periodesasi jabatan. 

3. Rektor wajib menerbitkan SK Rektor Pengesahan Rencana Strategis tingkat universitas dan fakultas.  

4. Rektorat wajib menyusun rencana operasional tahunan universitas yang mengacu pada rencana 

strategis universitas yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berbasis pada hasil evaluasi diri. 

5. Dekanat wajib menyusun rencana operasional tahunan fakultas yang mengacu pada rencana 

strategis fakultas yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berbasis pada hasil evaluasi diri. 

6. Rektor wajib mengesahkan semua rencana anggaran yang disusun oleh unit anggaran yang telah 

melalui proses verifikasi dan seleksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di UKSW. 

7. Rektorat dan dekanat wajib menyusun Rencana Operasional yang berisi program kerja tahunan dan 

anggaran, serta indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Tambahan. 

8. Rektorat, dekanat, departemen dan unit penunjang akademik wajib melakukan evaluasi diri berbasis 

SPMI dan SNDIKTI 

9. Rektorat, dekanat, departemen dan unit penunjang akademik wajib melakukan penyusunan 

anggaran berdasarkan pada rencana operasional, IKU, IKT serta rambu-rambu pengelolaan anggaran 

serta pagu anggaran yang berlaku di UKSW 

10. Rektorat, dekanat dan program studi wajib mendokumentasikan kinerjanya melalui SIIMUT 

11. Rektorat dan dekanat wajib mensosialisasikan rencana strategis dan rencana operasional kepada 

stakeholder setiap tahun 

12. Rektor wajib menerbitkan SK Rektor terkait perubahan anggaran yang terjadi dalam pelaksanaan dan 

wajib diketahui oleh pengusul anggaran 

13. Rektorat, dekanat dan program studi wajib menyusun laporan kinerja yang meliputi kinerja 

Tridharma yang mengacu pada IKU dan IKT pada SPMI UKSW dan laporan keuangan tahunan 

14. Rektor wajib menetapkan indikator kinerja keuangan fakultas, departemen, program studi dan unit 

penunjang akademik 

15. LPM wajib melaksanakan Audit KPI bagi semua unit penunjang akademik 

16. LPM wajib melaksanakan AMI bagi semua program studi 

17. LPM wajib melaporkan hasil Audit KPI dan AMI kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti 

18. BAI wajib melaksanakan audit operasional untuk menilai efisiensi dan efektivitas program kerja dan 

keuangan semua fakultas, departemen, program studi dan unit penunjang akademik 

19. BAI wajib melaporkan hasil audit operasional kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti 

20. Rektor wajib menetapkan standar tata kelola dan tata pamong UKSW dalam bentuk SK Rektor  



21. Rektor wajib menetapkan struktur organisasi UKSW dan struktur organisasi semua fakultas dan unit 

penunjang akademik dalam bentuk SK Rektor 

22. Rektorat wajib membentuk dan memfasilitasi kinerja Lembaga Kode Etik untuk menjamin tegaknya 

tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien. 

23. Rektorat dan dekanat wajib melaksanakan dan mendokumentasikan analisis manajemen risiko 

24. Rektorat, Dekanat dan Departemen wajib berupaya menjalin kerjasama kelembagaan dengan 

lembaga dalam dan luar negeri 

25. Rektorat wajib mengimplementasikan SPMI dengan menetapkan struktur organisasi, tugas pokok 

dan fungsi LPM sebagai organ penjaminan mutu melalui penerbitan SK rektor. 

26. Rektorat dan dekanat wajib melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal 

dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta 

mudah diakses oleh pemangku kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan 

pengukuran kepuasan pengguna. Keempat aspek tersebut antara lain: (a)Menggunakan instrumen 

kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (b)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya 

terekam secara komprehensif; (c)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan, dan (d)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan 

dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 

 

I. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Rektor melakukan koordinasi dengan Fakultas/Biro/Unit untuk mensosialisasikan periodisasi Renstra 

dan arah kebijakan. 

2. Pembantu Rektor melakukan koordinasi dengan Biro/Unit di lingkungannya untuk mengarahkan 

kebijakan bidang masing-masing berdasar Renstra 

3. Fakultas melakukan koordinasi dengan Prodi untuk mengimplementasikan arah dan kebijakan 

Rektorat di Renstra Fakultas. 

4. LPM bersama UPMF dan GPM melakukan pemonitoran pelaksanaan Standar Tata Kelola. 

 

J. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Tersusun dokumen Renstra 

Universitas yang sinkron dengan 

SNDIKTI dan SPMI 

Tersusun dokumen 

Renstra 

Universitas yang 

sinkron dengan 

SNDIKTI dan SPMI 

yang ditetapkan 

dengan SK Rektor 

Tersusun dokumen 

Renstra 

Universitas yang 

sinkron dengan 

SNDIKTI dan SPMI 

yang ditetapkan 

dengan SK Rektor 

Tersusun dokumen 

Renstra 

Universitas yang 

sinkron dengan 

SNDIKTI dan SPMI 

yang ditetapkan 

dengan SK Rektor 

2 Tersusun dokumen Renstra 

Fakultas yang mengacu pada 

Renstra Universitas 

Tersusun dokumen 

Renstra Fakultas 

yang mengacu 

pada Renstra 

Universitas yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun dokumen 

Renstra Fakultas 

yang mengacu 

pada Renstra 

Universitas yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun dokumen 

Renstra Fakultas 

yang mengacu 

pada Renstra 

Universitas yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

3 Tersusun kebijakan anggaran 

yang berbasis pada SNDIKTI dan 

SPMI 

Tersusun kebijakan 

anggaran yang 

berbasis pada 

SNDIKTI dan SPMI 

yang ditetapkan 

dengan SK Rektor 

Tersusun kebijakan 

anggaran yang 

berbasis pada 

SNDIKTI dan SPMI 

yang ditetapkan 

dengan SK Rektor 

Tersusun kebijakan 

anggaran yang 

berbasis pada 

SNDIKTI dan SPMI 

yang ditetapkan 

dengan SK Rektor 

4 Tersusun kalender pelaksanaan 

unsur tata kelola (Penyusunan 

Renop, Raker, Anggaran) 

Tersusun kalender 

pelaksanaan unsur 

tata kelola 

(Penyusunan 

Renop, Raker, 

Anggaran) yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor  

Tersusun kalender 

pelaksanaan unsur 

tata kelola 

(Penyusunan 

Renop, Raker, 

Anggaran) yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor  

Tersusun kalender 

pelaksanaan unsur 

tata kelola 

(Penyusunan 

Renop, Raker, 

Anggaran) yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor  

5 Tersusun Rencana Operasional 

Fakultas, Unit, Lembaga/Biro 

yang mengacu pada Renstra 

Universitas 

Tersusun Rencana 

Operasional 

Fakultas, Unit, 

Lembaga/Biro 

yang mengacu 

pada Renstra 

Universitas yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun Rencana 

Operasional 

Fakultas, Unit, 

Lembaga/Biro 

yang mengacu 

pada Renstra 

Universitas yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun Rencana 

Operasional 

Fakultas, Unit, 

Lembaga/Biro 

yang mengacu 

pada Renstra 

Universitas yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

6 Tersusun Rencana Operasional 

level Universitas yang diajukan 

ke Pembina 

Tersusun Rencana 

Operasional level 

Universitas yang 

diajukan ke 

Pembina  

Tersusun Rencana 

Operasional level 

Universitas yang 

diajukan ke 

Pembina  

Tersusun Rencana 

Operasional level 

Universitas yang 

diajukan ke 

Pembina  

7 Tersusun kebijakan perubahan 

anggaran 

Tersusun kebijakan 

perubahan 

anggaran yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun kebijakan 

perubahan 

anggaran yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun kebijakan 

perubahan 

anggaran yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

8 Tersusun kebijakan Laporan 

Kinerja Fakultas, Prodi, 

Lembaga, Unit, Biro 

Tersusun 

kebijakan Laporan 

Kinerja Fakultas, 

Prodi, Lembaga, 

Unit, Biro yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun 

kebijakan Laporan 

Kinerja Fakultas, 

Prodi, Lembaga, 

Unit, Biro yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun 

kebijakan Laporan 

Kinerja Fakultas, 

Prodi, Lembaga, 

Unit, Biro yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

 

 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

9 Tersusun Kebijakan Laporan 

Keuangan Fakultas, Prodi, 

Lembaga, Biro, Unit 

Tersusun 

Kebijakan Laporan 

Keuangan 

Fakultas, Prodi, 

Lembaga, Biro, 

Unit yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun 

Kebijakan Laporan 

Keuangan 

Fakultas, Prodi, 

Lembaga, Biro, 

Unit yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Tersusun 

Kebijakan Laporan 

Keuangan 

Fakultas, Prodi, 

Lembaga, Biro, 

Unit yang 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

10 Terlaksana monitoring melalui 

mekanisme AMI untuk Fakultas 

dan Prodi 

Terlaksana 

monitoring melalui 

mekanisme AMI 

untuk Fakultas dan 

Prodi 

Terlaksana 

monitoring melalui 

mekanisme AMI 

untuk Fakultas dan 

Prodi 

Terlaksana 

monitoring melalui 

mekanisme AMI 

untuk Fakultas dan 

Prodi 

11 Fakultas, Prodi menyusun 

Laporan Kinerja setiap akhir 

tahun sebagai bentuk laporan 

Dies UKSW. 

Fakultas, Prodi 

menyusun 

Laporan Kinerja 

setiap akhir tahun 

sebagai bentuk 

laporan Dies 

UKSW. 

Fakultas, Prodi 

menyusun 

Laporan Kinerja 

setiap akhir tahun 

sebagai bentuk 

laporan Dies 

UKSW. 

Fakultas, Prodi 

menyusun 

Laporan Kinerja 

setiap akhir tahun 

sebagai bentuk 

laporan Dies 

UKSW. 

12 Fakultas, Prodi menyusun 

laporan evaluasi diri dengan 

analisis SWOT setiap tahun 

dalam forum Raker 

Fakultas, Prodi 

menyusun laporan 

evaluasi diri 

dengan analisis 

SWOT setiap 

tahun dalam 

forum Raker 

Fakultas, Prodi 

menyusun laporan 

evaluasi diri 

dengan analisis 

SWOT setiap 

tahun dalam 

forum Raker 

Fakultas, Prodi 

menyusun laporan 

evaluasi diri 

dengan analisis 

SWOT setiap 

tahun dalam 

forum Raker 

13 Terlaksana monitoring melakui 

mekanisme Audit KPI untuk 

Fakultas dan Prodi 

Terlaksana 

monitoring melalui 

mekanisme Audit 

KPI untuk Fakultas 

dan Prodi 

Terlaksana 

monitoring melalui 

mekanisme Audit 

KPI untuk Fakultas 

dan Prodi 

Terlaksana 

monitoring melalui 

mekanisme Audit 

KPI untuk Fakultas 

dan Prodi 

14 Visi dan Misi Fakultas, Prodi 

ditetapkan dengan SK Rekto dan 

menjadi acuan penetapan 

Renop (program kerja) 

Visi dan Misi 

Fakultas, Prodi 

ditetapkan dengan 

SK Rektor 

Visi dan Misi yang 

ditetapkan 

menjadi acuan 

implementasi 

Program Kerja 

Visi dan Misi yang 

ditetapkan 

menjadi acuan 

implementasi 

Program Kerja 

15 Terdokumentasi dokumen tata 

kelola: Renstra, Renop di Si 

IMUT 

Terdokumentasi 

dokumen tata 

kelola: Renstra, 

Renop di Si IMUT 

Terdokumentasi 

dokumen tata 

kelola: Renstra, 

Renop di Si IMUT 

Terdokumentasi 

dokumen tata 

kelola: Renstra, 

Renop di Si IMUT 

 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

16 Tersusun dokumen struktur 

organisasi Universitas pada 

setiap jenjang 

Dokumen 

terdokumentasi 

Dokumen 

terimplementasi 

dan perbaikan 

strukutr yang tidak 

sesuai   

Terdapat dokomen 

hasil evaluasi 

implementasi 

17 Terususun dokumen Tupoksi 

pada setiap jenjang 

Dokumen 

terdokumentasi 

Dokumen 

terimplementasi 

dan perbaikan 

Tupoksi yang tidak 

sesuai   

Terdapat dokomen 

hasil evaluasi 

implementasi 

18 Terususn dokumen yang 

memuat kualifikasi standar dari 

pimpinan unit pada semua 

jenjang 

Dokumen 

terdokumentasi 

Dokumen 

terimplementasi 

dan pemenuhan 

kualifikasi yang 

belum memenuhi.   

Terdapat dokomen 

hasil evaluasi 

implementasi 

19 Tersedianya dokumen formal 

dan bukti mekanisme 

persetujuan dan penetapan 

terhadap rencana strategis yang 

mencakup 5 aspek dan ada 

benchmark dengan perguruan 

tinggi sejenis tingkat 

internasional. 5 aspek tersebut 

antara lain: (a)adanya 

keterlibatan stakeholder, 

(b)mengacu kepada capaian 

renstra periode sebelumnya, 

(c)mengacu kepada VMTS 

institusi, (d)dilakukannya 

analisis kondisi internal dan 

eksternal, dan (e)disahkan oleh 

rektor. 

Terlaksana 

penyelarasan 

renstra fakultas 

dan departemen 

dengan renstra 

universitas 

 

Terlaksana 

penetapan renstra 

semua fakultas 

dan departemen 

 

Terimplementasi 

renstra fakultas 

dan universitas 

Terimplementasi 

renstra fakultas 

dan universitas 

 

Terlaksana monev 

renstra fakultas 

dan universitas 

Terimplementasi 

renstra fakultas 

dan universitas 

 

Terlaksana monev 

renstra fakultas 

dan universitas 

20 Tersedia bukti yang sahih terkait 

praktik baik perwujudan GUG 

mencakup aspek: kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab, keadilan, dan 

manajemen risiko secara 

konsisten, efektif, dan efisien.  

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

21 Terlaksananya publikasi 

ringkasan laporan tahunan 

universitas kepada masyarakat 

Terunggahnya 

laporan tahunan 

rektor ke website 

UKSW 

Terunggahnya 

laporan tahunan 

rektor ke website 

UKSW 

Terunggahnya 

laporan tahunan 

rektor ke website 

UKSW 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

22 Tersedianya bukti formal 

keberfungsian sistem 

pengelolaan fungsional dan 

operasional perguruan tinggi 

yang mencakup 5 aspek 

(perencanaan, 

pengorganisasian, penempatan 

personil, pengarahan dan 

pengawasan) yang dilaksanakan 

secara konsisten, efektif, dan 

efisien; 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

23 Tersedianya bukti yang sahih 

tentang implementasi kebijakan 

dan pedoman pengelolaan 

dengan penerapan yang 

konsisten, efektif, dan efisien 

mencakup 11 aspek, antara lain: 

pendidikan, pengembangan 

suasana akademik dan otonomi 

keilmuan, kemahasiswaan, 

penelitian, pengabdian 

masyarakat, SDM, keuangan, 

sarana prasarana, sistem 

informasi, sistem penjaminan 

mutu dan kerjasama. 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

24 Perguruan tinggi telah 

melakukan analisis keberhasilan 

dan/atau ketidakberhasilan 

pencapaian kinerja yang 

memenuhi aspek (1)Capaian 

kinerja harus diukur dengan 

metoda yang tepat, dan hasilnya 

dianalisis serta dievaluasi, 

(2)Analisis terhadap capaian 

kinerja mencakup identifikasi 

akar masalah, faktor pendukung 

keberhasilan dan faktor 

penghambat, dan deskripsi 

singkat tindak lanjut; (3)Analisis 

tersebut dilaksanakan setiap 

tahun dan hasilnya 

dipublikasikan kepada para 

pemangku kepentingan. 

Terlaksana analisis 

pencapaian 

capaian 

pembelajaran di 

semua program 

studi 

 

Tersedia laporan 

analisis 

pencapaian 

capaian 

pembelajaran di 

semua program 

studi 

Terlaksana analisis 

pencapaian 

capaian 

pembelajaran di 

semua program 

studi 

 

Tersedia laporan 

analisis 

pencapaian 

capaian 

pembelajaran di 

semua program 

studi 

Terlaksana analisis 

pencapaian 

capaian 

pembelajaran di 

semua program 

studi 

 

Tersedia laporan 

analisis 

pencapaian 

capaian 

pembelajaran di 

semua program 

studi 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

25 Terealisasikannya seluruh 

rencana strategis dan 

operasional yang dilakukan 

secara terprogram dan intensif 

melalui komunikasi yang baik 

dengan stakeholders internal 

Terimplementasi 

renstra fakultas 

dan universitas 

 

Terlaksana monev 

renstra fakultas 

dan universitas 

Terimplementasi 

renstra fakultas 

dan universitas 

 

Terlaksana monev 

renstra fakultas 

dan universitas 

Terimplementasi 

renstra fakultas 

dan universitas 

 

Terlaksana monev 

renstra fakultas 

dan universitas 

26 Tersedia dokumen formal sistem 

tata pamong yang dijabarkan ke 

dalam berbagai kebijakan dan 

peraturan yang digunakan 

secara konsisten, efektif, dan 

efisien sesuai konteks institusi 

serta menjamin akuntabilitas, 

keberlanjutan, transparansi, dan 

mitigasi potensi risiko 

Penyusunan dan 

penetapan standar 

tata pamong dan 

tata kelola 

 

Terlaksana 

monitoring 

standar tata 

pamong dan tata 

kelola 

Terlaksana 

monitoring 

standar tata 

pamong dan tata 

kelola 

Terlaksana 

monitoring 

standar tata 

pamong dan tata 

kelola 

27 Tersedianya dokumen formal 

dan pedoman pengelolaan yang 

rinci terkait pendidikan, 

pengembangan suasana 

akademik dan otonomi 

keilmuan, kemahasiswaan, 

penelitian, pengabdian 

masyarakat, SDM, keuangan, 

sarana prasarana, sistem 

informasi, sistem penjaminan 

mutu dan kerjasama. 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

Terlaksana monev 

tata pamong 

fakultas 

 

Tersedia laporan 

monev tata 

pamong fakultas 

28 Perguruan tinggi memiliki 

dokumen formal struktur 

organisasi dan tata kerja institusi 

yang dilengkapi tugas dan fungsi 

guna menjamin terlaksananya 

fungsi perguruan tinggi secara 

konsisten, efektif, dan efisien. 

Tersedia SK rektor 

penetapan 

struktur organisasi 

semua fakultas, 

unit penunjang 

akademik dan unit 

lainnya yang 

lengkap dengan 

tupoksinya. 

 

Terlaksana 

monitoring kinerja 

pejabat struktural. 

Tersedia SK rektor 

penetapan 

struktur organisasi 

semua fakultas, 

unit penunjang 

akademik dan unit 

lainnya yang 

lengkap dengan 

tupoksinya. 

 

Terlaksana 

monitoring kinerja 

pejabat struktural. 

Tersedia SK rektor 

penetapan 

struktur organisasi 

semua fakultas, 

unit penunjang 

akademik dan unit 

lainnya yang 

lengkap dengan 

tupoksinya. 

 

Terlaksana 

monitoring kinerja 

pejabat struktural. 

 

 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

29 Tersedianya lembaga yang 

sepenuhnya melaksanakan atau 

fungsi yang berjalan dalam 

penegakan kode etik untuk 

menjamin tata nilai dan 

integritas secara konsisten, 

efektif, dan efisien. 

Terbentuk 

lembaga kode etik 

 

Terlaksananya 

kegiatan 

penegakan kode 

etik 

Terbentuk 

lembaga kode etik 

 

Terlaksananya 

kegiatan 

penegakan kode 

etik 

Terbentuk 

lembaga kode etik 

 

Terlaksananya 

kegiatan 

penegakan kode 

etik 

30 Terlaksananya keputusan 

strategis dan inovatif dengan 

risiko terukur dalam 

melaksanakan kebijakan 

operasional dan kebijakan 

organisasional. 

Semua keputusan 

pimpinan 

universitas dan 

fakultas 

ditetapkan secara 

formal dan 

terdokumentasi 

Semua keputusan 

pimpinan 

universitas dan 

fakultas 

ditetapkan secara 

formal dan 

terdokumentasi 

Semua keputusan 

pimpinan 

universitas dan 

fakultas 

ditetapkan secara 

formal dan 

terdokumentasi 

31 Terjalinnya kerjasama 

kelembagaan dengan lembaga 

dalam dan luar negeri setiap 

tahun 

Terdapat 

kerjasama baru 

dengan lembaga 

dalam dan luar 

negeri 

 

Terlaksana 

monitorng 

kerjasama 

kelembagaan 

tahunan 

Terdapat 

kerjasama baru 

dengan lembaga 

dalam dan luar 

negeri 

 

Terlaksana 

monitorng 

kerjasama 

kelembagaan 

tahunan 

Terdapat 

kerjasama baru 

dengan lembaga 

dalam dan luar 

negeri 

 

Terlaksana 

monitorng 

kerjasama 

kelembagaan 

tahunan 

32 Tersedia dokumen formal 

kebijakan dan prosedur,yang 

komprehensif, rinci, terkini, dan 

mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan, tentang 

pengembangan jejaring dan 

kemitraan (dalam dan luar 

negeri) termasuk bagaimana 

melakukan monitoring dan 

evaluasi kepuasan mitra 

kerjasama 

Pemutakhiran 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

33 Tersedia dokumen perencanaan 

pengembangan jejaring dan 

kemitraan yang sahih dan 

terarah guna mencapai visi, misi, 

dan tujuan strategis institusi 

Pemutakhiran 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

34 Tersedia bukti monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan program 

kemitraan dan tingkat kepuasan 

mitra kerjasama yang diukur 

dengan instrumen yang sahih, 

serta perbaikan mutu jejaring 

dan kemitraan yang 

berkelanjutan, untuk menjamin 

terwujudnya visi, terlaksananya 

misi dan tercapainya tujuan 

strategis 

Pemutakhiran 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

35 Tersedia jejaring dan mitra 

kerjasama yang relevan dengan 

VMTS dan bermanfaat bagi 

pengembangan tridharma 

institusi yang mencakup 

kerjasama lokal/wilayah, 

nasional dan internasional 

Pemutakhiran 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

36 Tersedia jaringan kerjasama 

kelembagaan dengan lembaga 

dalam dan luar negeri dalam 

bidang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian masyarakat 

dalam jumlah yang sangat 

memadai. 

Pemutakhiran 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 

Implementasi 

pedoman 

kerjasama 

kelembagaan 

 

Terlaksana survei 

kepuasan mitra 

kerjasama 

 

Tersusun laporan 

survei kepuasan 

mitra kerjasama 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

37 Terimplementasinya SPMI yang 

dibuktikan dengan keberadaan 5 

aspek (adanya organ, dokumen 

SPMI, auditor internal, hasil 

audit dan tindak lanjut), memiliki 

standar yang melampaui SN-

DIKTI yang membawa daya saing 

internasional dalam kuantitas 

dan kualitas yang signifikan, dan 

efektif untuk 

menumbuhkembangkan budaya 

mutu, serta menerapkan inovasi 

SPM, seperti: audit berbasis 

resiko (Risk Based Audit) atau 

inovasi lainnya 

Tersedia unit 

penjaminan mutu 

pada fakultas dan 

prodi 

 

Tersedia dokumen 

SPMI level 

universitas dan 

level fakultas 

 

Tersedia auditor 

AMI dan 

terlaksana AMI 

setiap tahun 

 

Terlaksana RTM 

setiap tahun pada 

tingkat fakultas 

dan universitas 

Tersedia unit 

penjaminan mutu 

pada fakultas dan 

prodi 

 

Tersedia dokumen 

SPMI level 

universitas dan 

level fakultas 

 

Tersedia auditor 

AMI dan 

terlaksana AMI 

setiap tahun 

 

Terlaksana RTM 

setiap tahun pada 

tingkat fakultas 

dan universitas 

Tersedia unit 

penjaminan mutu 

pada fakultas dan 

prodi 

 

Tersedia dokumen 

SPMI level 

universitas dan 

level fakultas 

 

Tersedia auditor 

AMI dan 

terlaksana AMI 

setiap tahun 

 

Terlaksana RTM 

setiap tahun pada 

tingkat fakultas 

dan universitas 

38 Tersedianya bukti yang sahih 

terkait praktik baik 

pengembangan budaya mutu di 

perguruan tinggi melalui rapat 

tinjauan manajemen, yang 

mengagendakan pembahasan 7 

unsur, antara lain: hasil audit 

internal, umpan balik, kinerja 

proses dan kesesuaian produk, 

status tindakan pencegahan dan 

perbaikan, tindak lanjut dari 

rapat tinjauan manajemen 

sebelumnya, perubahan yang 

dapat mempengaruhi sistem 

penjaminan mutu, dan 

rekomendasi untuk peningkatan 

Terlaksana RTM 

setiap tahun pada 

tingkat fakultas 

dan universitas 

 

Perumusan 

rekomendasi 

kepada pimpinan 

uviversitas 

berdasarkan hasil 

AMI 

Terlaksana RTM 

setiap tahun pada 

tingkat fakultas 

dan universitas 

 

Perumusan 

rekomendasi 

kepada pimpinan 

uviversitas 

berdasarkan hasil 

AMI 

Terlaksana RTM 

setiap tahun pada 

tingkat fakultas 

dan universitas 

 

Perumusan 

rekomendasi 

kepada pimpinan 

uviversitas 

berdasarkan hasil 

AMI 

39 Tersedia program studi yang 

telah terakreditasi nasional atau 

internasional dengan peringkat 

yang sangat baik 

Semua program 

studi wajib 

terakreditasi 

 

Terdapat 5 

program studi 

yang berhasil 

mengajukan ISK 

program studi 

Terdapat 5 

program studi 

yang berhasil 

mengajukan ISK 

program studi 

Terdapat 5 

program studi 

yang berhasil 

mengajukan ISK 

program studi dan 

terlaksana 

penjajakan 

akreditasi 

internasional 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

40 Terlaksana audit eksternal 

keuangan di perguruan tinggi 

yang dilakukan terhadap Badan 

Penyelenggara oleh kantor 

Akuntan Publik 

Terlaksana audit 

keuangan 

eksternal dengan 

hasil minimal WDP 

Terlaksana audit 

keuangan 

eksternal dengan 

hasil minimal WDP 

Terlaksana audit 

keuangan 

eksternal dengan 

hasil WTP 

41 Tersedia program studi yang 

telah terakreditasi oleh BAN-PT 

atau Lembaga Akreditasi Mandiri 

(LAM) dengan peringkat yang 

sangat baik 

Semua program 

studi wajib 

terakreditasi 

 

Terdapat 5 

program studi 

yang berhasil 

mengajukan ISK 

program studi 

Terdapat 5 

program studi 

yang berhasil 

mengajukan ISK 

program studi 

Terdapat 5 

program studi 

yang berhasil 

mengajukan ISK 

program studi dan 

terlaksana 

penjajakan 

akreditasi 

internasional 

42 Perguruan tinggi telah 

melaksanakan sistem 

penjaminan mutu yang terbukti 

efektif memenuhi 4 aspek dan 

dilakukan review terhadap siklus 

penjaminan mutu yang 

melibatkan reviewer eksternal. 

Keempat aspek tersebut antara 

lain: (a)Keberadaan dokumen 

formal penetapan standar mutu; 

(b)Standar mutu dilaksanakan 

secara konsisten; (c)Monitoring, 

evaluasi dan pengendalian 

terhadap standar mutu yang 

telah ditetapkan; dan (d)Hasilnya 

ditindak lanjuti untuk perbaikan 

dan peningkatan mutu. 

Pemutakhiran dan 

penetapan SPMI 

setiap awal 

periode 

 

Terlaksana 

kegiatan untuk 

pencapaian 

standar 

 

Terlaksana 

monitoring 

pencapaian 

standar mutu 

 

Terlaksana AMI 

untuk semua 

program studi 

 

Terlaksana audit 

KPI untuk semua 

unit penunjang 

akademik 

 

Terlaksana RTM 

tingkat fakultas 

dan universitas 

Pemutakhiran dan 

penetapan SPMI 

setiap awal 

periode 

 

Terlaksana 

kegiatan untuk 

pencapaian 

standar 

 

Terlaksana 

monitoring 

pencapaian 

standar mutu 

 

Terlaksana AMI 

untuk semua 

program studi 

 

Terlaksana audit 

KPI untuk semua 

unit penunjang 

akademik 

 

Terlaksana RTM 

tingkat fakultas 

dan universitas 

Pemutakhiran dan 

penetapan SPMI 

setiap awal 

periode 

 

Terlaksana 

kegiatan untuk 

pencapaian 

standar 

 

Terlaksana 

monitoring 

pencapaian 

standar mutu 

 

Terlaksana AMI 

untuk semua 

program studi 

 

Terlaksana audit 

KPI untuk semua 

unit penunjang 

akademik 

 

Terlaksana RTM 

tingkat fakultas 

dan universitas 
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