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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-prinsipal 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 tentang mutu kerjasama penelitian di Universitas Kristen Satya 

Wacana, baik yang dilaksanakan oleh dosen, maupun oleh mahasiswa. 

 

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. Keputusan Rektor Nomor 024/Kep./Rek./1/2010 tentang Uraian Tugas dan Organisasi Kantor 

Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana 

7. Keputusan Rektor Nomor 115/Kep./Rek./3/2010 tentang Pembentukan Pusat Penelitian, Publikasi 

dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Pembantu Rektor V Universitas Kristen Satya Wacana. 

8. Keputusan Rektor Nomor 120/Kep./Rek./3/2014 tentang Pembentukan Biro Inovasi Riset (BII) di 

Lingkungan Pembantu Rektor V Universitas Kristen Satya Wacana. 



9. Rencana Induk Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana 2015 – 2045, 29 April 2016. 

10. Keputusan Rektor No. 271/Kep./Rek./8/2017 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (PPM) Internal Universitas Kristen Satya Wacana Tahun Anggaran 

2017/2018. 

 

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 

Kerjasama Penelitian. 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. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur 

ketercapaian standar kerjasama penelitian, diturunkan dari SNPT dan indikator penilaian akreditasi BAN-PT, 

baik institusi maupun program studi. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam bentuk kelembagaan yang 

dibentuk oleh UKSW untuk melakukan kerjasama penelitian antara peneliti dengan mitra. Standar mutu ini 

ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan 

atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam 

meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui standarisasi kerjasama penelitian secara kelembagaan 

yang lebih baik. Upaya UKSW untuk melakukan peningkatan kualitas kerjasama penelitian secara 

kelembagaan ditunjukkan dengan adanya Biro Penelitian dan Publikasi (BPP) bersama dengan Biro Inovasi 

dan Inkubasi (BII), di mana kedua Biro tersebut merupakan unit kerja di bawah Pembantu Rektor Bidang 

Penelitian dan PKM yang bertugas melakukan pengelolaan penelitian dan PKM. 

 

E. TUJUAN STANDAR 

Standar kerjasama penelitian diimplementasikan di UKSW dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menjadi acuan bagi Pimpinan UKSW untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terkait kerjasama 

penelitian. 

2. Menjadi pedoman bagi Dekan, Kadep dan Kaprodi penelitian. 

3. Menjadi acuan bagi BPP dalam menentukan standar kerjasama penelitian dosen. 

4. Menjadi acuan bagi Dekan, Kadep dan Kaprodi dalam menghasilkan keunggulan dalam bidang 

penelitian. 

5. Menjadi pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

meningkatkan mutu kerjasama penelitian. 

6. Menjadi pedoman bagi dosen dalam kerjasama penelitian agar memenuhi standar hasil, standar 

isi, dan standar penilaian penelitian. 

7. Menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kerjasama penelitian agar memenuhi 

standar hasil, standar isi, dan standar penilaian penelitian. 

8. Menjadi acuan bagi LPMAI UKSW bersama dengan tim penjaminan mutu pada tingkat fakultas, 

departemen dan program studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi 

kerjasama penelitian secara internal. 

 

F. SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Satgas Perumusan Standar Mutu UKSW bertanggungjawab dalam merumuskan dan menyusun 

draft Standar Kerjasama Penelitian. Satgas ini ditetapkan melalui SK Rektor UKSW. 

2. Senat UKSW bertanggungjawab dalam memeriksa draft Standar Kerjasama Penelitian. Bukti 

pemeriksaan diwujudkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. 

3. Rektor UKSW bertanggungjawab dalam memberikan persetujuan terhadap draft Standar 

Kerjasama Penelitian, dan mengusulkan penetapannya kepada YPTKSW. 



4. YPTKSW bertanggungjawab untuk menetapkan Standar Kerjasama Penelitian melalui penerbitan 

surat keputusan. 

5. Pembantu Rektor V bertanggung jawab mengembangkan institusi penelitian pada aras program 

studi, departemen, fakultas dan universitas. 

6. LPMAI bertanggungjawab dalam mengawal seluruh proses perencanaan, perumusan, penetapan, 

pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan Standar Kerjasama Penelitian. 

7. Rektor UKSW, dekan, kepala departemen dan koordinator program studi bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan Standar Kerjasama Penelitian pada tingkatan masing-masing. 

8. Auditor mutu internal di bawah koordinasi LPMAI bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi 

terhadap pencapaian Standar Kerjasama Penelitian melalui mekanisme Audit Mutu internal (AMI). 

9. BPP bertanggungjawab dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

10. BII bertanggungjawab dalam inkubasi, komersialisasi, dan legalitas produk penelitian yang 

dihasilkan oleh dosen di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana. 

11. Pusat Studi bertanggungjawab dalam mengusulkan, menyelenggarakan, melaporkan penelitian 

secara berkala sesuai dengan rencana strategis penelitian UKSW. 

 

G. DAFTAR ISTILAH 

1. Peneliti adalah dosen tetap dalam lingkungan UKSW yang telah memiliki NIDN. 

2. Implementation Arrangement (IA) adalah perjanjian yang dibuat sebagai pelaksanaan teknis dari 

suatu perjanjian yang telah ada.  

3. Mitra adalah partner industri atau institusi di luar lingkungan UKSW yang melakukan kerjasama 

dengan peneliti. 

 

H. PERNYATAAN STANDAR KERJASAMA PENELITIAN 

F.1. Standar Mutu Kerjasama Penelitian (SNPT), terdiri dari: 

1. Pembantu Rektor V menetapkan standar proses kerjasama penelitian yang memiliki kriteria 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa 

mengacu kepada rencana induk penelitian UKSW. 

2. BPP menetapkan standar kerjasama penelitian sebagai panduan pelaksanaan kerjasama antara 

dosen dengan mitra sesuai dengan standar kerjasama penelitian internal UKSW. 

3. BPP menetapkan standar kerjasama penelitian secara terintegrasi dengan paling sedikit memenuhi 

unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 

4. BPP menetapkan pedoman kerjasama penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 

5. BPP menetapkan metode dan instrumen kerjasama penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 

6. Dosen dan mahasiswa wajib memiliki kerjasama penelitian dengan mitra sesuai dengan peraturan 

kerjasama yang berlaku dalam lingkungan UKSW. 

 

F.2. Standar Mutu Kerjasama Penelitian (Internal UKSW), terdiri dari: 

1. BPP memiliki panduan kegiatan penelitian yang terdiri dari proses perencanaan, kerjasama, 

pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. 

2. BPP mengadakan evaluasi dan penilaian kerjasama penelitian dosen di lingkungan UKSW minimal 

1 kali setahun untuk memastikan standar penelitian dosen tercapai. 

3. Peneliti wajib membina kolaborasi penelitian syarakat dengan mitra  industri atau mitra institusi 

baik nasional maupun internasional. 



4. Peneliti wajib memiliki IA dengan mitra industri atau mitra institusi baik nasional maupun 

internasional.  

 

I. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Pembantu Rektor V Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kebijakan 

penelitian yang mengacu pada Statuta UKSW dan Rencana Strategis UKSW. 

2. Pembantu Rektor V Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membentuk Tim Penyusunan 

Peta Jalan Penelitian UKSW. 

3. BPP menyusun dan mengembangkan rencana strategis penelitian syarakat UKSW sesuai dengan 

rencana strategis UKSW . 

4. BPP menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal 

penelitian dengan siklus PPEPP secara berkala. 

5. BPP menyusun pedoman kerjasama penelitian.  

6. BPP melakukan sosialisasi pedoman kerjasama penelitian. 

7. BPP menjadwalkan monitoring dan evaluasi kerjasama penelitian secara berkala. 

8. BPP berkoordinasi dengan Biro kerjasama di bawah PR 4 untuk memfasilitasi kerjasama antara 

peneliti dengan mitra. 

 

J. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 M.PT-11A Tersedia 

dokumen formal 

kebijakan dan 

prosedur 

pengembangan 

jejaring dan 

kemitraan 

penelitian 

(dalam dan luar 

negeri). 

Tersusun dokumen 

kebijakan dan 

prosedur 

pengembangan 

jejaring dan 

kemitraan 

penelitian 

ditetapkan dengan 

SK Pembantu 

Rektor V. 

Implementasi 

pedoman. 

 

Monitoring dan 

evaluasi. 

Monitoring dan 

evaluasi 

implementasi 

kebijakan dan 

prosedur 1 kali 

dalam 1 tahun. 

Monitoring dan 

evaluasi 

implementasi 

kebijakan dan 

prosedur 1 kali 

dalam 1 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

2 M.PT-11A Tersedia 

dokumen 

monitoring dan 

evaluasi 

kepuasan mitra 

kerjasama 

penelitian. 

Tersusun 

instrumen dan 

indikator 

monitoring dan 

evaluasi kepuasan 

mitra kerjasama 

penelitian. 

Terlaksananya 

proses monitoring 

dan evaluasi 1 kali 

dalam 1 tahun. 

Respon rate 

kepuasan mitra 

70% dari total 

mitra. 

Tersedia dokumen 

hasil evaluasi dan 

tindak lanjut 

kepuasan mitra 

kerjasama 

penelitian.  

 

Terlaksananya 

proses monitoring 

dan evaluasi 1 kali 

dalam 1 tahun. 

Respon rate 

kepuasan mitra 

85% dari total 

mitra. 

Tersedia dokumen 

hasil evaluasi dan 

tindak lanjut 

kepuasan mitra 

kerjasama 

penelitian.  

 

Terlaksananya 

proses monitoring 

dan evaluasi 1 kali 

dalam 1 tahun. 

Respon rate 

kepuasan mitra 

100% dari total 

mitra. 

3 M.PT-11A Tersedia data 

jumlah, lingkup, 

relevansi, dan 

kebermanfaatan 

kerjasama. 

Tersedia 50% data 

dari total jumlah 

mitra. 

Tersedia 75% data 

dari total jumlah 

mitra. 

Tersedia 100% data 

dari total jumlah 

mitra. 

4 M.PT-12 Tersedia 

dokumen 

kerjasama 

khususnya 

Implementation 

Arrangement 

(IA) penelitian 

dengan mitra. 

Tersedia 2 

dokumen IA 

kerjasama 

penelitian per 

prodi setiap tahun. 

Tersedia 3 

dokumen IA 

kerjasama 

penelitian per 

prodi setiap tahun. 

Tersedia 4 

dokumen IA 

kerjasama 

penelitian per 

prodi setiap tahun. 

 

K. DOKUMEN TERKAIT 

1. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat UKSW 2020 

2. Prosedur mutu pengajuan proposal penelitian internal 

3. Prosedur mutu pengajuan kerjasama penelitian 

4. Prosedur mutu pengajuan dokumen IA kerjasama penelitian 


