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Tindasan: 
1. Pengurus YPTKSW 
2. Pembantu Rektor I, 11,111,IV,V 
3. Kepala lLK, Asrarna, K3, lPM 

MENGINGAT 

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 
Bahwa dalam rangka pemenuhan ISK Universitas Kristen Satya Wacana 
menuju Unggul di Lingkungan Kantor Lembaga Layanan Kemahasiswaan 
(LLK) Universitas Kristen Satya Wacana perlu ditetapkan Standar Layanan 
Kemahasiswaan di lingkungan Kantor Lembaga Layanan Kemahasiswaan yang 
ditetapkan dengan surat keputusan; 
1. Statuta UKSW tahun 2016; 
2. SK Pembina YPTKSW No. 323/B/YSW/Xl/2017 tanggal 30 November 2017 

Tentang Pengangkatan Saudara Neil Semuel Rupidara, SE., M.Sc., Ph.D 
Sebagai Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Periode 2017-2022; 

3. SK Rektor No. 651/Kep./Rek./10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang 
Pemberlakukan Rencana Strategis Universitas Kristen Satya Wacana 
Tahun 2017-2022; 

4. SK Rektor No. 346/Kep./Rek /9/2020 tertanggal 15 September 2020 
tentang Pernberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
Universitas Kristen Satya Wacana; 

5. SK Rektor No. 299/Kep./Rek/8/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentanq 
Pengangkatan Saluan Tugas Penyusunan Standar Tambahan Akreditasi 
lnstitusi Menuju Ungg I Universitas Kristen Satya Wacana; 

1. Surat Kepala LPM UKSW No. 103/LPM/4/2021 tanggal 5 April 2021; 
2. Keputusan Rapat Pirrpinan UKSWtanggal 12April 2021; 
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
2. Peraturan Menter! Rlset, Teknologl, Dan Pendidlkan Tlnggl Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendldlkan Tinggl; 
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor . .. 

248/B/YSW/Xl/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Satya Wacana 
6. Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor 651/Kep./Rek./10/2018 tentang Pemberlakukan Rencana 

Strategis Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2017-2022. 

Bagian ini memuat kriteria minimal tentang penyediaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi layanan 
kemahaslswaan di Unlversltas Kristen Satya Wacana. 

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 plhak 

mempunyai motivasi dan merupakan bentuk perwujudan iman Kristen yang Oikumenis dan pada pihak 
lain menjawab secara tepat dan bertanggungjawa situasi sosiokultural dan kebutuhan bangsa serta 
negara Republik Indonesia. 

c. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pe mikiran yang kritis-prinsipial dan kreatif-realistis, 
berdasarkan kepekaan hatl nuranl yang luhur dan dlblmblng oleh Firman Tuhan. 

d. Mewujudkan-r-usat 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 llmu dan kegiatan atau pelayanan. 

f. Mengajar, mendidik, dan membentuk manusia-manusia yang bertanggungjawab yang berpedoman 
pada kebenaran, keadilan, dan kasih. 

VISI UKSW 

a. Menjadi Universltas Scientlarum, untuk pernbentukan persekutuan pengetahuan tlngkat tlnggi, yang 
terikat kepada pengajaran kebenaran (alethea) berdasarkan pada realisme Alkitabiah. 

b. Menjadi Universitas Magistrorum et scholarium untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta 
(creative minority) bagl 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 kebudavaan dan politik, mensinyalir, mencatat perubahan- 
perubahan itu. 

e. Menjadi pelayan yang memberi krltik yang normatlf kepada gereja dan masyarakat. 

A. VISI DAN MISI 



pertimbangan terhadap draft standar layanan 
kemahasiswaan. Bukti pertimbangan diwujuclkan dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan, 
Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Senat. 

2. Rektor UKSW bertanggungjawab dalam menetapkan standar layanan kemahasiswaan. 
3. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan bertanggungjawab dalam memeriksa standar layanani 

kemahasiswaan. 
4. LPM bersama dengan LLK bertanggung jawa dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan 

pengendalian standar layanan kemahasiswaan. 
5. LLK bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan kegiatan dan pendokumentasian kegiatan 

layanan untuk mahasiswa pada tingkat institusi. 
6. Tim Perumus Standar Mutu Tambahan UK. W bertanggungjawab dalam merumuskan dan 

menyusun draft standar layanan kemahasiswaan. 

1. Menjadi acuan bagi pimpinan UKSW dalam meru.; . .;skan kebijakan yang terkait dengan layanan 
kemahasiswaan. 

2. Menjadi acuan bagi dekan, kepala departemen dan ketua program studi dalam merancang, 
melaksanakan dan mengevaluasi program-pro ,ram layanan kemahasiswaan pada tingkat fakultas, 
departemen dan program studi. 

3. Menjadi acuan bagi LLK dalam melaksanaka dan mengelola, serta mengkoordinir program- 
program layanan kemahasiswaan. 

4. Menjadi acuan LPM UKSW dalam rnerencana kan dan melaksanakan program monitoring dan 
evaluasi layanan kemahasiswaan secara berkesi ambungan. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan UKSW 
dapat dicapai secara efektif, maka UKSW merancz ng, merumuskan, menyusun, menetapkan serta 
melaksanakan Standar Layanan Kemahasiswaan UKSW. Standar mutu ini dibutuhkan agar kegiatan layanan 
kernahasiswaan dapat dilakukan secara terstandar berdasarkan ukuran-ukuran mutu tertentu. Standar 
Layanan Kemahasiswaan disusun berdasarkan kebutuhan program studi, departemen, dan fakultas serta 
UKSW secara umum untuk mengarahkan semua aktivitas admisi dapat terlaksana untuk mencapai tujuan- 
tujuan UKSW. lndikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Standar Layanan 
Kernahasiswaan UKSW dirumuskan berdasarkan indica or-indikator akreditasi institusi dan program studi, 
serta rencana strategis UKSW 2017-2022. 

Mahasiswa merupakan salah satu komponen terpenting dalam perguruan tinggi karena tanpa 
mahasiswa, maka perguruan tinggi tidak dapat terselenggara. Hal ini juga yang terjadi di UKSW, bahwa 
UKSW tanpa mahasiswa tidak akan menjadi seperti sekarang. Urgensi mahasiswa di UKSW menuntut UKSW 
untuk menetapkan Standar Layanan Kemahasiswaan. _ tandar Layanan Kemahasiswaan merupakan acuan 
keunggulan UKSW dalam .Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan. 
Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastik n bahwa proses-proses layanan untuk 
mahasiswa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diarahkan untuk mencapai target-target 
yang telah ditetapkan. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk 
mengimplementasikan SPMI. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam 
meningkatkan mutu secara berkelanjutan . 

D. RASIONAL STANDAR 

. J~, JV~lJA~ STAN~AA 



1. Pembantu Rektor 3 bersama plmpinan fakultas berkoordinasl dalam pemetaan, perencanaan, 
pelaksanaan, fasilitasi dan pendokumentasian layanan bimbingan konseling, pengembangan bakat 
dan minat, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, pengembangan softskill dan 
kewirausahaan. 

2. Pembantu Rektor 3 bersama Lembaga Kemahasiswaan, Lembaga Layanan Kemahasiswaan dan 
Plmplnan Fakultas berkoordlnasl dalam pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, fasllltasl dan 
pendokumentasian kegiatan-kegiatan kemahasi waan. 

3. LPM bersama dengan LLK berkoord!nasi dalam pembaglan tugas dan tanggungjawab monitoring 
dan evaluasl keglatan-keglatan kemahaslswaan clan layanan kemahaslswaan. 

1. Fakultas/Departemen wajlb menyedlakan laya an bimblngan konseling, pengembangan bakat dan 
minat, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, pengembangan softskill dan 
kewirausahaan yang dapat diakses dan digunakan oleh mahasiswa. 

2. Fakultas/Departemen wajib menjamin kemudahan akses dan menjaga mutu layanan yang baik 
untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa, beasiswa dan semua jenis layanan kesehatan. 

3. Fakultas/Departemen dan/atau program studi bersama dengan Lembaga Kemahaslswaan wajlb 
memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan nonkurikuler dalam rangka 
pemenuhan kredit keaktivan mahasiswa (KKM) 

4. Lembaga Layanan Kemahasiswaan bersarna dengan Lemabaga Penjaminan Mutu wajlb 
melaksanakan monitoring dan evaluasi terha ap layanan bimbingar. konseling, pengembangan 
bakat dan minat, layanan beaslswa, layanan kesehatan, bimbingan karlr, pengembar.gan softskill 
dan kewirausahaan. 

H. PERNVATAAN STANDAR 

1. Mahasiswa baru adalah personal yang telah melakukan registrasi ulang sebagai mahasiswa UKSW. 
2. LLK adalah Lembaga Layanan Kemahasiswaan. 
3. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 

G. OAF.TAR ISTILAH 

7. Auditor mutu internal di bawah koordlnasl lPM bertanggungjawab dalam melakukan evaluasl 
terhadap pencapaian standar layanan kemahasiswaan melalui mekanisme Audit Mutu internal 
(AMI) setiap tahun. 



setiap tahun. 

Terlaksana 
monitoring dan 
evaluasi pencapaian 
KKM mahasiswa 

Terlaksana 
monitoring dan 
evaluasi pencapaian 
KKM mahasiswa 
setiap tahun. 

Terlaksana 
monitoring dan 
evaluasi pencapaian 
KKM mahasiswa 
setlap tahun. 

evaluasi kegiatan 
kemahasiswaan. 

dan 
Terlaksana 
monitoring 

Terlaksana 
monitoring dan 
evaluasi kegiatan 
kernahaslswaan. 

Terlaksana 
monitoring dan 
evaluasi kegiatan 
kemahasiswaan. 

3 Terlaksana kegiatan 
kemahasiswaan oleh 
universitas, fakultas 
dan lembaga 
kemahasiswaan. 

PS3 Terlaksananya Terlaksana kegiata 
berbagai kegiatan kemahasiswaan oleh 
nonkurikuler dalam universitas, fakultas 
rangka pemenuhan dan lembaga 
kredit keaktivan kemahasiswaan. 
mahasiswa (KKM). 

Terlaksana kegiatan 
kemahasiswaan oleh 
universitas, fakultas 
dan lembaga 
kemahasiswaan. 

kemahasiswaan. 
layanan 
data pengguna 

penalaran, minat 
bakat mahasiswa, 
beaslswa dan semua 
jenis layanan 
kesehatan. 

lmplementasi sistem 
informasi dashboard 
data pengguna 
layanan 
kemahasiswaan. 

lmplementasi sistem 
informasi dashboard 
data pengguna 
layanan 
kemahasiswaan. 

Penyediaan sistem 
informasi dashboard 

setiap semester. setiap semester. mutu setiap semester. 
yang baik 

bidang 

menjaga 
layanan 
untuk 

2 PS2 Terjaminnya Monitoring layanan Monitoring layanan Monitoring lavanan 
kemudahan akses dan kemahasiswaan kemahasiswaan kemahasiswaan 

kemahasiswaan. 

dan 
layanan 

Monitoring 
evaluasi 

Monitoring dan 
evaluasi layanan 
kemahasiswaan. 

Monitoring dan 
evaluasi layanan 
kemahasiswaan. 

mahasiswa. 

Perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pendokumentasian 
layanan 
kemahasiswaan. 

Perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pendokumentasian 
layanan 
kemahasiswaan. 

Koordinasi 
universitas dan 
fakultas terkait unit 
penyedia layanan. 

Koordinasi 
universitas dan 
fakultas terkait unit 
penyedia layanan. 

PSl Tersedianya layanan Koordinasi 
bimbingan konseling, universitas dan 
pengembangan bakat fakultas terkait unit 
dan minat, layanan penyedia layanan. 
beasiswa, layanan 
kesehatan, bimbingan Perencanaan, 
karir, pengembangan pelaksanaan dan 
softskill dan pendokumentasian 
kewirausahaan yang layanan 
dapat diakses dan kemahasiswaan. 
digunakan oleh 

1 
2022-2023 2021-2022 2020-2021 

lndikator Kinerja No. Ref. 
Periode Pencapaian 

J.. INDIKATOR PENCAPAIAN 



1. Prosedur pelaksanaan layanan bimbingan konse ing 
2. Prosedur pelaksanaan layanan pengembangan bakat dan minat 
3. Prosedur pelaksanaan layanan beasiswa 
4. Prosedur pelaksanaan lavanan kesehatan 
5. Prosedur pelaksanaan layanan karir 
6. Prosedur pelaksanaan layanan pengembangan softskill dan kewirausahaan. 
7. Proseoc. pelaksanaan kegiatan kerr.ahasiswaan. 
8. Prosedur monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan. 
9. Prosedur monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan. 

No. Ref. lndikator Kinerja 
Periode Pencapalan 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 
4 PS4 Terlaksananya Monitoring layanan Monitoring layanan Monitoring layanan 

monitoring dan kemahasiswaan kemahasiswaan kemahaslswaan 
evaluasi terhadap setiap semester. setiap semester. setiap semester. 
layanan bimbingan 
konseling, Penyediaan slstern lmplementasi sistem lmplementasi sistem 
pengembangan bakat informasi dashboard informasi dashboard informasi dashboard 
dan min at, layanan data per.gguna data pengguna data pengguna 
beasiswa, layanan layanan layanan layanan 
kesehatan, bimbingan kernahasiswaan. kemahasiswaan. kemahasiswaan. 
karir, pengembangan 
softs kill dan 
kewirausahaan. 

.. 


