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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 menerangkan kriteria minimal pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat program studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Kristen Satya Wacana dengan 

mengacu pada Standar Pendidikan Guru  dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 

 

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 Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 

Tentang Standar Pendidikan Guru; 

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

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

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

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 



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

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

8. 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 

Pendidikan Profesi Guru (PPG). Standar mutu ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Indikator-indikator yang digunakan untuk 

mengukur ketercapaian standar mutu Pendidikan Profesi Guru (PPG)  diturunkan dari SNPT dan Standar 

Pendidikan Guru (Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017).  Standar mutu PPG dibuat dalam rangka 

memberikan jaminan pelaksanaan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) 

program PPG untuk menghasilkan guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan 

menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu 

mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. 

 

E. TUJUAN STANDAR 

1. Menjadi acuan bagi pimpinan UKSW dalam menentukan kebijakan terkait dengan pelaksanaan 

tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) program PPG. 

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

kebijakan pimpinan UKSW serta menentukan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tridarma 

(pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) program PPG. 

3. Menjadi acuan bagi pimpinan unit penunjang akademik terkait dalam kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) program PPG. 

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

evaluasi secara berkesinambungan dengan prinsip PPEPP. 

5. Sebagai acuan penyelenggaraan PPG di Universitas Kristen Satya Wacana 

 

F. SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

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

Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bukti pertimbangan diwujudkan dalam bentuk Berita Acara 

Pertimbangan, Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Senat. 

2. Rektor UKSW bertanggungjawab dalam menetapkan standar mutu Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

3. Pembantu rektor bidang akademik bertanggungjawab untuk memeriksa standar mutu Pendidikan 

Profesi Guru (PPG). 

4. Dekan bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses monitoring, evaluasi dan pengendalian 

standar mutu Pendidikan Profesi Guru (PPG) aras fakultas yang dilakukan oleh LPM melalui tim 

auditor mutu internal. 

5. Kaprodi bertanggung jawab terhadap ketersediaan data pada saat kegiatan Audit mutu internal dan 

di koordinasikan oleh tim penjaminan mutu fakultas. 

6. Ketua PMF bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses monitoring, evaluasi dan 

pengendalian standar mutu Pendidikan Profesi Guru (PPG) aras fakultas yang dilakukan oleh LPM 

melalui tim auditor mutu internal. 



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

Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

8. Tim Perumus Standar Mutu Tambahan UKSW bertanggungjawab dalam merumuskan dan menyusun 

draft standar mutu Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

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

terhadap pencapaian standar mutu Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui mekanisme Audit Mutu 

internal (AMI) setiap tahun. 

 

G. DAFTAR ISTILAH 

1. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program 

sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.   

2. PPG dalam Jabatan  adalah PPG yang pesertanya guru dalam jabatan atau pegawai negeri sipil yang 

mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015, memiliki 

kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), memiliki Nomor Unik Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan.  

3. PPG Prajabatan adalah PPG yang pesertanya lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi 

Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B, berusia 

setinggi-tingginya 30 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran, 

Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG, terdaftar pada Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). 

4. Program studi PPG adalah program studi di bawah perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan 

tugas untuk menyelenggarakan program PPG 

5. Bidang studi PPG adalah bidang studi kependidikan di bawah fakultas atau program studi 

kependidikan yang mendapatkan tugas pemerintah menyelenggarakan PPG. 

6. Kurikulum PPG adalah kurikulum yang digunakan dalam kegiatan pendidikan mahasiswa PPG yang 

dibedakan menjadi dua yaitu kurikulum PPG dalam Jabatan (24 SKS) dan PPG Prajabatan (36-40 SKS) 

terdiri dari 3 kelompok mata kuliah yaitu (1) pendalaman materi pedagogik dan bidang studi, (2) 

pengembangan perangkat pembelajaran dan new model peerteaching, dan (3) praktik pengalaman 

lapangan. 

7. Workshop adalah kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran (RPP, bahan ajar, media 

pembelajaran, LKPD dan instrument penilaian) dengan pendampingan dosen pembimbing dan guru 

pamong 

8. New model peerteaching adalah model baru peerteaching yang dilakukan dalam pembelajaran 

dalam jaringan (daring) dengan aktivitas sinkronus dan asinkronus. 

9. Aktivitas sinkronus adalah aktivitas belajar yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung atau 

maya antara pengajar dan peserta didik dalam waktu yang sama. 

10. Aktivitas asinkronus adalah aktivitas belajar yang dilakukan oleh pengajar dan peserta secara tidak 

langsung (tidak terikat waktu, bisa kapan saja) dalam fasilitas belajar mandiri maupun kelompok 

dengan bantuan LMS (Learning Management System) tertentu. 

11. Uji komprehensif adalah uji kompetensi mahasiswa PPG setelah menyelesaikan kegiatan 

pendalaman materi (pedagogi dan profesional) dan workshop penyusunan perangkat pembelajaran. 

12. PPL adalah praktik mengajar mandiri dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing di 

sekolah yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara PPG. 

13. UKMPPG adalah uji kompetensi mahasiswa PPG untuk menentukan kelulusan mahasiswa PPG 

setelah lulus dari kegiatan workshop pengembangan perangkat, PPL, PTK dan Uji Komprehensif. 



14. UKIN adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional) serta uji kinerja berupa fortofolio sebagai bukti 

pengembangan diri.  

15. UP adalah uji kompetensi untuk menilai pengetahuan terkait dengan kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

 

H. PERNYATAAN STANDAR PROGRAM PROFESI GURU 

1. Pimpinan UKSW menjamin terlaksananya tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat). 

2. Pimpinan UKSW menyediakan minimal 5 dosen homebase PPG yang terdaftar pada PDDIKTI. 

3. Dekan dan ketua program studi PPG menjamin terlaksanyanya program pembelajaran pada program 

studi PPG sesuai dengan Standar Pendidikan Guru (Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017). 

4. Dekan menjamin tersedianya tenaga administrasi dan tenaga IT untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan program studi PPG. 

5. Pembantu Rektor 2 menjemin keberlangsungan pengelolaan keuangan program studi PPG. 

6. Dekan mengalokasikan dana penelitian untuk dosen-dosen program studi PPG. 

7. Dekan mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk dosen-dosen program studi PPG. 

8. Dekan mengalokasikan dana pengembangan SDM dosen untuk dosen-dosen program studi PPG. 

9. Pembantu Rektor 2 menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan program studi PPG. 

10. Ketua program studi PPG menjamin ketersediaan kurikulum yang berbasis pada KKNI dan Standar 

Pendidikan Guru. 

11. Ketua program studi PPG menjamin proses pembelajaran di program studi PPG sesuai dengan 

Standar Pendidikan Guru. 

12. Ketua program studi PPG menjamin proses penilaian pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Standar Pendidikan Guru. 

13. Dekan/ Kepala Departemen PPG menjamin pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SNPT. 

14. Pimpinan universitas dan fakultas menjamin tersedianya koneksi internet yang memadai untuk akses 

sumber-sumber belajar pada saat perkuliahan PPG. 

15. Pimpinan universitas dan fakultas menjamin tersedianya sumber belajar yang memadai untuk 

mendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa PPG. 

 

I. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Rektor merumuskan kebijakan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) 

program PPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Pembantu Rektor 1 bersama dengan dekan dan ketua program studi merumuskan kebijakan 

pemenuhan kebutuhan dosen pengajar PPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Pembantu Rektor 1 merumuskan kebijakan ketentuan penyusunan kurikulum PPG sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

4. Pembantu Rektor 1 melalui P3I difasilitasi oleh Pembantu Rektor 4 melakukan kerja sama dengan 

sekolah mitra tempat PPL PPG dan UKIN disertai dengan MoU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Pembantu Rektor 2 bersama dengan dekan dan ketua program studi merumuskan kebijakan 

pemenuhan tenaga administrasi dan IT untuk mendukung pelaksanaan PPG sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

6. Pembantu Rektor 2 bersama dengan dekan, ketua program studi dan BAK merumuskan kebijakan 

keuangan PPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



7. Dekan melalui program studi PPG mengalokasikan dana penelitian sebesar Rp10.000.000 per dosen 

per tahun dalam program kerja. 

8. Dekan melalui program studi PPG mengalokasikan dana pengembangan SDM dosen  minimal sebesar 

Rp5.000.000 per dosen per tahun dalam program kerja. 

9. Pembantu Rektor 2 melalui BMK menyediakan ruang kuliah PPG sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku (ruang workshop dengan kapasitas 30 orang per kelas). 

10. Program studi PPG menjamin ketersediaan kurikulum yang berbasis pada KKNI dan Standar 

Pendidikan Guru. 

11. Program studi PPG menjamin proses pembelajaran di program studi PPG sesuai dengan Standar 

Pendidikan Guru. 

12. Program studi PPG menjamin proses penilaian pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Standar Pendidikan Guru. 

13. Program studi PPG menjamin pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan sesuai dengan SNPT. 

14. BTSI berkoordinasi dengan pengelola PPG mengidentifikasi kebutuhan dan menyediakan koneksi 

internet yang memadai untuk akses sumber-sumber belajar pada saat perkuliahan PPG. 

15. Perpustakaan UKSW berkoordinasi dengan pengelola PPG mengidentifikasi dan menyediakan 

sumber belajar yang memadai untuk mendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa PPG. 

 

J. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 PS-01 Tersedia dan 

terimplementasi 

kebijakan 

pelaksanaan PPG di 

UKSW 

Tersusun draft 

kebijakan 

pelaksanaan PPG di 

UKSW terkait 

dengan tridarma 

(pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat) 

program PPG 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku. 

 

Penetapan 

kebijakan 

pelaksanaan PPG di 

UKSW 

 

 

Implementasi 

kebijakan 

pelaksanaan PPG di 

UKSW 

 

Monev 

implementasi 

kebijakan 

pelaksanaan PPG di 

UKSW 

Implementasi 

kebijakan 

pelaksanaan PPG di 

UKSW 

 

Monev 

implementasi 

kebijakan 

pelaksanaan PPG di 

UKSW 



No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Implementasi 

kebijakan 

pelaksanaan PPG di 

UKSW 

 

Monev 

implementasi 

kebijakan 

pelaksanaan PPG di 

UKSW 

 

2  PS-02 Terpenuhinya 

jumlah minimal 

dosen yang sesuai 

dengan ketentuan 

PPG (Baik 

Pendidikan maupun 

JAFA) dimasing-

masing bidang studi 

penyelenggara PPG 

Terpenuhinya 

minimal 50% 

jumlah minimal 

dosen PPG 

 

Terlaksananya 

program 

percepatan 

kenaikan JAFA, 

minimal 20% 

meningkat 

 

Tersusunnya 

rencana studi lanjut 

dosen minimal 1 

dosen setiap 

bidang progdi 

Terpenuhinya 

minimal 85% 

jumlah minimal 

dosen PPG 

 

Terlaksananya 

program 

percepatan 

kenaikan jafa, 

minimal 30% 

meningkat 

 

Pengesahan 

rencana studi lanjut 

dosen minimal 1 

dosen setiap 

bidang progdi oleh 

rektor 

Terpenuhinya 

minimal 100% 

jumlah minimal 

dosen PPG 

 

Terlaksananya 

program 

percepatan 

kenaikan jafa, 

minimal 40% 

meningkat 

 

Terlaksananya 

program studi 

lanjut dosen 

minimal 1 dosen  

3 PS-03 

PS-10 

Tersedia dan 

terimplementasi 

kebijakan 

pengembangan dan 

pelaksanaan 

kurikulum PPG di 

UKSW 

Tersusunnya draft 

kebijakan 

pengembangan dan 

pelaksanaan 

kurikulum PPG di 

UKSW sesuai 

dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

 

 

Implementasi 

kebijakan 

pengembangan dan 

pelaksanaan 

kurikulum PPG di 

UKSW. 

 

Monev kebijakan 

pengembangan dan 

pelaksanaan 

kurikulum PPG di 

UKSW. 

Implementasi 

kebijakan 

pengembangan dan 

pelaksanaan 

kurikulum PPG di 

UKSW. 

 

Monev kebijakan 

pengembangan dan 

pelaksanaan 

kurikulum PPG di 

UKSW. 



No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Penetapan 

kebijakan 

pengembangan dan 

pelaksanaan 

kurikulum PPG di 

UKSW. 

 

Implementasi 

kebijakan 

pengembangan dan 

pelaksanaan 

kurikulum PPG di 

UKSW. 

 

Monev kebijakan 

pengembangan dan 

pelaksanaan 

kurikulum PPG di 

UKSW. 

4 PS-03 

PS-10 

Tersedia dan 

terimplementasi 

kurikulum PPG di 

UKSW 

Tersusunnya draft 

dokumen 

kurikulum PPG di 

UKSW sesuai 

dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

Penetapan 

dokumen 

kurikulum PPG di 

UKSW dengan 

penerbitan SK 

Rektor. 

 

Implementasi 

kurikulum PPG di 

UKSW. 

 

Monev kurikulum 

PPG di UKSW. 

 

Implementasi 

kurikulum PPG di 

UKSW. 

 

Monev kurikulum 

PPG di UKSW. 

Implementasi 

kurikulum PPG di 

UKSW. 

 

Monev kurikulum 

PPG di UKSW. 



No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

5 PS-03 

PS-11 

Tersedia dan 

terimplementasi 

panduan 

pelaksanaan  

pembelajaran PPG 

di UKSW sesuai 

Standar Pendidikan 

Guru 

Tersusunnya draft  

dokumen panduan 

pelaksanaan  

pembelajaran PPG 

di UKSW sesuai 

Standar Pendidikan 

Guru. 

 

Penetapan 

panduan 

pelaksanaan  

pembelajaran PPG 

di UKSW. 

 

 

Implementasi 

panduan 

pelaksanaan  

pembelajaran PPG 

di UKSW. 

 

Monev 

pembelajaran PPG 

Implementasi 

panduan 

pelaksanaan  

pembelajaran PPG 

di UKSW. 

 

Monev 

pembelajaran PPG 

Implementasi 

panduan 

pelaksanaan  

pembelajaran PPG 

di UKSW. 

 

Monev 

pembelajaran PPG 

6 PS-03 

PS-12 

Tersedia dan 

terimplementasi 

panduan penilaian  

pembelajaran PPG 

di UKSW sesuai 

Standar Pendidikan 

Guru 

Tersusunnya draft  

dokumen panduan 

penilaian 

pembelajaran PPG 

di UKSW sesuai 

Standar Pendidikan 

Guru. 

 

Penetapan 

panduan penilaian  

pembelajaran PPG 

di UKSW. 

 

Implementasi 

panduan penilaian  

pembelajaran PPG 

di UKSW. 

 

Implementasi 

panduan penilaian  

pembelajaran PPG 

di UKSW. 

 

Monev 

pembelajaran PPG 

Implementasi 

panduan penilaian  

pembelajaran PPG 

di UKSW. 

 

Monev 

pembelajaran PPG 



No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Monev 

pembelajaran PPG 

7 PS-13 Tersedianya 

panduan penelitian 

dan pengabdian 

kepada masyarat 

sesuai dengan  

SNPT 

Tersusun dan 

disahkan panduan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarat sesuai 

dengan  SNPT 

 

Terimplementasi 

panduan penelitian 

dan pengabdian 

kepada masyarat 

sesuai dengan  

SNPT 

 

Monev kinerja 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarkat UKSW 

Terimplementasi 

panduan penelitian 

dan pengabdian 

kepada masyarat 

sesuai dengan  

SNPT 

 

Monev kinerja 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarkat UKSW 

Terimplementasi 

panduan penelitian 

dan pengabdian 

kepada masyarat 

sesuai dengan  

SNPT 

 

Monev kinerja 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarkat UKSW 

8 PS-06 

PS-13 

Adanya kenaikan 

jumlah penelitian 

dan publikasi 

minimal 15% setiap 

tahunnya 

Terlaksananya 

program 

peningkatan jumlah 

penelitian dan 

publikasi pada 

masing-masing 

bidang studi 

minimal 15% 

Terlaksananya 

program 

peningkatan jumlah 

penelitian dan 

publikasi pada 

masing-masing 

bidang studi 

minimal 15% 

Terlaksananya 

program 

peningkatan jumlah 

penelitian dan 

publikasi pada 

masing-masing 

bidang studi 

minimal 15% 

9 PS-06 

PS-13 

Terpenuhinya 

jumlah minimal 

dana penelitian (10 

juta per dosen per 

tahun) dan 

pengabdian kepada 

masyarakat (5 juta 

per dosen per 

tahun) 

Tersusun dan 

ditetapkannya 

kebijakan 

pendanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

program PPG 

 

 

 

 

Terimplementasi 

kebijakan 

pendanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

program PPG 

 

Monev pendanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

program PPG 

Terimplementasi 

kebijakan 

pendanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

program PPG 

 

Monev pendanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

program PPG 



No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Terimplementasi 

kebijakan 

pendanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

program PPG 

 

Monev pendanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

program PPG 

 

10 PS-07 

PS-13 

Adanya kenaikan 

jumlah pengabdian 

kepada masyarakat 

dan publikasi 

minimal 15% setiap 

tahunnya 

Terlaksananya 

program 

peningkatan jumlah 

pengabdian kepada 

masyarakat dan 

publikasi pada 

masing-masing 

bidang studi 

minimal 15% 

Terlaksananya 

program 

peningkatan jumlah 

pengabdian kepada 

masyarakat dan 

publikasi pada 

masing-masing 

bidang studi 

minimal 15% 

Terlaksananya 

program 

peningkatan jumlah 

pengabdian kepada 

masyarakat dan 

publikasi pada 

masing-masing 

bidang studi 

minimal 15% 

11 PS-05 

PS-06 

PS-07 

PS-08 

Tersedia dan 

terimplementasi 

kebijakan 

pengelolaan 

keuangan PPG di 

UKSW 

Tersusun dan 

ditetapkannya 

kebijakan 

pengelolaan 

keuangan PPG di 

UKSW 

 

Terimpelemntasi 

kebijakan 

pengelolaan 

keuangan PPG di 

UKSW 

 

Monev pengelolaan 

keuangan PPG 

 

 

Terimpelemntasi 

kebijakan 

pengelolaan 

keuangan PPG di 

UKSW 

 

Monev pengelolaan 

keuangan PPG 

Terimpelemntasi 

kebijakan 

pengelolaan 

keuangan PPG di 

UKSW 

 

Monev pengelolaan 

keuangan PPG 



No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

12 PS-03 

PS-11 

Terpenuhinya 

jumlah sekolah 

mitra tempat PPL 

mahasiswa PPG 

Ditanda tanganinya 

MoU antara UKSW 

dan Sekolah Mitra 

tempat PPL sesuai 

jumlah kuota 

mahasiswa PPG 

oleh pemerintah.  

Ditanda tanganinya 

MoU antara UKSW 

dan Sekolah Mitra 

tempat PPL sesuai 

jumlah kuota 

mahasiswa PPG 

oleh pemerintah. 

Ditanda tanganinya 

MoU antara UKSW 

dan Sekolah Mitra 

tempat PPL sesuai 

jumlah kuota 

mahasiswa PPG 

oleh pemerintah. 

13 PS-04 Terpenuhinya 

tenaga 

kependidikan 

program PPG 

Rekrutmen 1 

tenaga administrasi 

dan pemindahan 

tugas 1 tenaga IT 

dari tenaga laboran 

 

Rekrutmen 1 

tenaga IT 

- 

14 PS-09 Terpenuhinya 

kebutuhan ruang 

kuliah PPG dalam 

bentuk kelas 

Workshop kapasitas 

30 orang setiap 

kelas sesuai dengan 

kuota PPG dari 

pemerintah 

Terlaksanaan 100% 

penyediaan ruang 

kuliah PPG dalam 

bentuk kelas 

Workshop 

kapasitas 30 orang 

setiap kelas sesuai 

dengan kuota PPG 

dari pemerintah 

Terlaksanaan 100% 

penyediaan ruang 

kuliah PPG dalam 

bentuk kelas 

Workshop 

kapasitas 30 orang 

setiap kelas sesuai 

dengan kuota PPG 

dari pemerintah 

Terlaksanaan 100% 

penyediaan ruang 

kuliah PPG dalam 

bentuk kelas 

Workshop 

kapasitas 30 orang 

setiap kelas sesuai 

dengan kuota PPG 

dari pemerintah 

15 PS-14 Terpenuhinya 

kebutuhan jaringan 

internet untuk 

kegiatan 

pembelajaran 

program PPG sesuai 

dengan ketentuan 

pemerintah. 

Tersedia 100% 

kebutuhan jaringan 

internet untuk 

kegiatan 

pembelajaran 

program PPG 

sesuai dengan 

ketentuan 

pemerintah. 

Tersedia 100% 

kebutuhan jaringan 

internet untuk 

kegiatan 

pembelajaran 

program PPG 

sesuai dengan 

ketentuan 

pemerintah. 

Tersedia 100% 

kebutuhan jaringan 

internet untuk 

kegiatan 

pembelajaran 

program PPG 

sesuai dengan 

ketentuan 

pemerintah. 

16 PS-15 Terpenuhinya 

sumber belajar yang 

memadai untuk 

mendukung 

kegiatan 

perkuliahan 

mahasiswa PPG. 

 

Tersedia 100% 

sumber belajar 

yang memadai 

untuk mendukung 

kegiatan 

perkuliahan 

mahasiswa PPG. 

 

Tersedia 100% 

sumber belajar 

yang memadai 

untuk mendukung 

kegiatan 

perkuliahan 

mahasiswa PPG. 

Tersedia 100% 

sumber belajar 

yang memadai 

untuk mendukung 

kegiatan 

perkuliahan 

mahasiswa PPG. 

  



INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No. Ref. Indikator Kinerja 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1  PS-08 Pengembangan 

SDM dosen sesuai 

dengan ketentuan 

dan mekanisme 

yang berlaku 

minimal 80% per-

tahun 

Terlaksananya 

program 

pengembangan 

dosen minimal 80% 

setiap bidang studi 

Terlaksananya 

program 

pengembangan 

dosen minimal 80% 

setiap bidang studi 

Terlaksananya 

program 

pengembangan 

dosen minimal 80% 

setiap bidang studi 

2 PS-06 

PS-07 

PS-08 

Terpenuhinya 

Pengembangan 

Mahasiswa 100% 

sesuai dengan 

tuntutan PPG 

Terlaksananya 

100% program 

pengembangan 

mahasiswa sesuai 

dengan tuntutan 

PPG 

Terlaksananya 

100% program 

pengembangan 

mahasiswa sesuai 

dengan tuntutan 

PPG 

Terlaksananya 

100% program 

pengembangan 

mahasiswa sesuai 

dengan tuntutan 

PPG 

3 PS-06 

PS-07 

PS-08 

Peningkatan jumlah 

penugasan bidang 

studi penyelenggara 

PPG minimal 10% 

Terlaksananya 

program 

penugasan bidang 

studi 

penyelenggaran 

PPG minimal 1 

bidang studi 

Terlaksananya 

program 

penugasan bidang 

studi 

penyelenggaran 

PPG minimal 1 

bidang studi 

Terlaksananya 

program 

penugasan bidang 

studi 

penyelenggaran 

PPG minimal 1 

bidang studi 

4 PS-11 Peningkatan jumlah 

kelulusan 

mahasiswa PPG 

minimal 90% semua 

bidang studi 

penyelenggaran 

PPG 

Peningkatan jumlah 

kelulusan 

mahasiswa PPG 

minimal 90% setiap 

bidang studi 

Peningkatan jumlah 

kelulusan 

mahasiswa PPG 

minimal 90% setiap 

bidang studi 

Peningkatan jumlah 

kelulusan 

mahasiswa PPG 

minimal 90% setiap 

bidang studi 

 

 

K. DOKUMEN TERKAIT 

1. Panduan penyusunan kurikulum PPG; 

2. Panduan penyelenggaraan pembelajaran PPG; 

3. Panduan penilaian pembelajaran PPG; 

4. Panduan penelitian UKSW; 

5. Panduan pengabdian kepada masyarakat UKSW; 

6. Prosedur percepatan jabatan fungsional; 

7. Prosedur studi lanjur dosen. 


