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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 struktur kelembagaan, tugas dan tanggungjawab Unit 

Penjaminan Mutu Fakultas di Lingkungan Universitas Kristen Salatiga. 

 

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 merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta 

melaksanakan Standar Unit Penjaminan Mutu Fakultas. Standar mutu ini disusun berdasarkan komitmen 

pimpinan yang secara strategis diwujudkan dalam Rencana Strategis UKSW Tahun 2017-2022. Indikator 

pencapaian standar UPMF dirumuskan atas dasar indikator-indikator persyaratan peringkat akreditasi serta 

tujuan dan target UKSW yang dituangkan dalam Rencana Strategis UKSW Tahun 2017-2022. 

 

E. TUJUAN STANDAR 

Standar UPMF diimplementasikan di UKSW dengan tujuan sebagai berikut : 

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

yang terkait dengan unit penjaminan mutu fakultas. 

2. Menjadi pedoman bagi pimpinan fakultas dan departemen dalam pembentukan dan pengelolaan 

unit penjaminan mutu fakultas di fakultas masing-masing. 

3. Menjadi pedoman bagi LPM dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan UPMF semua 

fakultas di lingkungan UKSW. 

4. Menjadi pedoman bagi UPMF dalam menjalankan program kerja dan kegiatannya. 

5. Menjadi pedoman bagi LPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja unit penjaminan mutu 

fakultas yang dilakukan melalui mekanisme audit mutu internal. 

 

F. SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor UKSW bertanggungjawab dalam mereview draft Standar Unit Penjaminan Mutu Fakultas, dan 

menetapkan dalam SK Rektor. 

2. Dekan, Wakil Dekan, Kadep, kaprodi bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, 

mengevaluasi, melakukan tindak lanjut dan meningkatkan Standar Unit Penjaminan Mutu Fakultas. 

3. LPM bertanggungjawab untuk mereview draft standar Unit Penjaminan Mutu Fakultas. 

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. UPMF adalah Unit Penjaminan Mutu Fakultas di UKSW 

3. GPM adalah Gugus Penjaminan Mutu Program studi di lingkungan UKSW. 

4. AMI adalah Audit Mutu Internal 

5. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal 



 

H. PERNYATAAN STANDAR UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS 

1. Rektor menetapkan struktur organisasi dan jabaran tugas serta tanggungjawab UPMF melalui 

penerbitan SK Rektor untuk semua fakultas. 

2. Rektor menetapkan koordinator UPMF berdasarkan usulan pimpinan fakultas dengan menerbitkan 

SK Rektor tentang pengangkatan Koordinator UPMF. 

3. Pimpinan fakultas dan departemen di dalam fakultas terkait, berkoordinasi untuk membentuk UPMF 

yang dikoordinir oleh seorang Koordinator UPMF dan beranggotakan minimal 1 dosen perwakilan 

dari setiap program studi yang ada di fakultas tersebut. 

4. UPMF wajib menjalankan pentahapan siklus PPEPP dalam implementasi SPMI di masing-masing 

fakultas melalui berbagai program kerjanya. 

5. Pimpinan fakultas wajib mengalokasikan sumber daya untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh UPMF. 

6. UPMF wajib menyusun dokumen SPMI Fakultas berdasarkan SPMI tingkat universitas yang sah. 

7. UPMF wajib melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam proses pelaksanaan program 

kerja fakultas untuk memastikan semua aktivitas fakultas dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

8. UPMF wajib melakukan monitoring dan evaluasi bidang Tridharma PT di tiap fakultas. 

9. UPMF wajib memfasilitasi pimpinan fakultas dalam penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen 

tingkat fakultas. 

10. UPMF wajib melaporkan hasil program dan kegiatannya kepada pimpinan fakultas dan LPM sebagai 

koordinator penjaminan mutu tingkat universitas. 

 

I. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Rektor melakukan koordinasi dengan dekanat dari semua fakultas dalam proses pembentukan 

hingga penetapan struktur organisasi dan tugas tanggungjawab UPMF untuk semua fakultas, 

termasuk pengangkatan personil koordinator dan anggota UPMF. 

2. Pimpinan fakultas menyelenggarakan rapat pimpinan fakultas untuk membentuk UPMF dan 

menetapkan personil-personil yang dilibatkan dalam UPMF. 

3. Pimpinan fakultas menyediakan fasilitas sarana parasarana, sumber dana dan fasilitasi administrator 

bagi UPMF dalam melaksanakan penjaminan mutu ditingkat fakultas sesuai dengan siklus PPEPP. 

4. LPM melaksanakan koordinasi rutin dengan UPMF dan GPM dalam rangka menjalankan siklus PPEPP 

di semua fakultas, program studi dan unit penunjang akademik. 

5. LPM menetapkan Kalender Penjaminan Mutu Internal setiap tahun berdasarkan arahan dan target-

target pimpinan UKSW. 

6. UPMF berkoordinasi dengan LPM dan GPM dalam implementasi PPEPP di fakultas dan program studi 

yang dinaungi fakultas. 

7. UPMF menkoordinir semua aktivitas penjaminan mutu yang dilaksanakan di fakultas, departemen 

dan program studi. 

 

 

  



J. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

No Ref Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 PS-

01 

Tersedia SK Rektor 

tentang struktur 

organisasi dan 

jabaran tugas dan 

tanggungjawab 

UPMF semua 

fakultas. 

Peninjauan kinerja 

satgas PMF dan 

koordinator PMF 

 

Pengusulan dan 

penetapan SK rektor 

tentang struktur 

organisasi dan 

jabaran tugas UPMF 

untuk semua fakultas 

Monev efektivitas 

struktur organisasi 

dan jabaran tugas 

UPMF setiap fakultas 

Monev efektivitas 

struktur organisasi 

dan jabaran tugas 

UPMF setiap fakultas 

2 PS-

02 

Tersedia SK Rektor 

tentang 

pengangkatan 

koordinator dan 

anggota UPMF 

untuk semua 

fakultas. 

Peninjauan kinerja 

satgas PMF dan 

koordinator PMF 

 

Pengusulan dan 

penetapan SK rektor 

tentang struktur 

organisasi dan 

jabaran tugas UPMF 

 SK Rektor tentang 

pengangkatan 

koordinator dan 

anggota UPMF 

berdasarkan 

kualifikasi yang 

terukur. 

 Tersedianya SK 

Rektor tentang 

pengangkatan 

koordinator dan 

anggota UPMF yang 

berkelanjutan 

3 PS-

03 

Terbentuknya 

UPMF di semua 

fakultas. 

Pembentukan dan 

penetapan UPMF, 

lengkap dengan 

koordinator dan 

anggota untuk semua 

fakultas 

Monitoring kinerja 

UPMF 

Monitoring kinerja 

UPMF 

4 PS-

04 

Tersedia dan 

terlaksananya 

program kerja 

UPMF di semua 

fakultas. 

Penyusunan dan 

pelaksanaan program 

kerja UPMF 

 

Monev program kerja 

UPMF 

Penyusunan dan 

pelaksanaan program 

kerja UPMF 

 

Monev program kerja 

UPMF 

Penyusunan dan 

pelaksanaan program 

kerja UPMF 

 

Monev program kerja 

UPMF 

5 PS-

05 

Tersedianya sumber 

daya untuk 

pelaksanaan 

program dan 

kegiatan yang 

dilaksanakan oleh 

UPMF. 

Pelaksanaan rapat 

kerja UPMF 

 

Inputing program 

kerja UPMF ke 

program kerja 

fakultas 

 

 

 

Pelaksanaan rapat 

kerja UPMF 

 

Inputing program 

kerja UPMF ke 

program kerja 

fakultas 

 

 

 

Pelaksanaan rapat 

kerja UPMF 

 

Inputing program 

kerja UPMF ke 

program kerja 

fakultas 

 

 

 



No Ref Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Monitoring 

kecukupan fasilitas, 

sarpras dan dana 

untuk kegiatan UPMF 

Monitoring 

kecukupan fasilitas, 

sarpras dan dana 

untuk kegiatan UPMF 

Monitoring 

kecukupan fasilitas, 

sarpras dan dana 

untuk kegiatan UPMF 

6 PS-

06 

Tersedianya 

dokumen SPMI 

Fakultas 

berdasarkan SPMI 

tingkat universitas 

yang sah. 

Penyusunan SPMI 

tingkat fakultas di 

semua fakultas 

 

Penyusunan daftar 

standar tambahan 

level Fakultas dan 

indikator tambahan 

untuk peningkatan 

SPMI tingkat 

universitas 

Penyusunan SPMI 

tingkat fakultas di 

semua fakultas 

 

Penyusunan daftar 

standar tambahan 

level Fakultas dan 

indikator tambahan 

untuk peningkatan 

SPMI tingkat 

universitas 

Penyusunan SPMI 

tingkat fakultas di 

semua fakultas 

 

Penyusunan daftar 

standar tambahan 

Level Fakultas dan 

indikator tambahan 

untuk peningkatan 

SPMI tingkat 

universitas 

7 PS-

07 

Terlaksananya rapat 

koordinasi UPMF 

dengan pimpinan 

fakultas dan LPM 

setiap bulan. 

Terlaksana minimal 

12 kali dalam satu 

tahun rapat 

koordinasi UPMF 

dengan pimpinan 

fakultas 

 

Terlaksana minimal 

12 kali dalam satu 

tahun rapat 

koordinasi UPMF 

dengan LPM 

Terlaksana minimal 12 

kali dalam satu tahun 

rapat koordinasi 

UPMF dengan 

pimpinan fakultas 

 

Terlaksana minimal 12 

kali dalam satu tahun 

rapat koordinasi 

UPMF dengan LPM 

Terlaksana minimal 12 

kali dalam satu tahun 

rapat koordinasi 

UPMF dengan 

pimpinan fakultas 

 

Terlaksana minimal 12 

kali dalam satu tahun 

rapat koordinasi 

UPMF dengan LPM 

8 PS-

08 

Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi bidang 

Tridharma PT di 

tiap fakultas oleh 

UPMF. 

Terlaksana 

Monitoring 

perencanaan 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Monitoring 

pelaksanaan 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Monitoring penilaian 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

 

Terlaksana 

Monitoring 

perencanaan 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Monitoring 

pelaksanaan 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Monitoring penilaian 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

 

Terlaksana 

Monitoring 

perencanaan 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Monitoring 

pelaksanaan 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Monitoring penilaian 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

 



No Ref Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Monitoring 

ketercapaian Capaian 

Pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Monitoring kinerja 

penelitian dosen dan 

mahasiswa fakultas 1 

kali dalam 1 semester 

 

Monitoring kinerja 

PkM dosen dan 

mahasiswa fakultas 1 

kali dalam 1 semester 

 

Survey kepuasan 

mahasiswa terhadap 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Survey kepuasan 

peneliti dan mitra 

penelitian 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Survey kepuasan 

pelaksana PkM dan 

mitra PkM 1 kali 

dalam 1 semester 

Monitoring 

ketercapaian Capaian 

Pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Monitoring kinerja 

penelitian dosen dan 

mahasiswa fakultas 1 

kali dalam 1 semester 

 

Monitoring kinerja 

PkM dosen dan 

mahasiswa fakultas 1 

kali dalam 1 semester 

 

Survey kepuasan 

mahasiswa terhadap 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Survey kepuasan 

peneliti dan mitra 

penelitian 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Survey kepuasan 

pelaksana PkM dan 

mitra PkM 1 kali 

dalam 1 semester 

Monitoring 

ketercapaian Capaian 

Pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Monitoring kinerja 

penelitian dosen dan 

mahasiswa fakultas 1 

kali dalam 1 semester 

 

Monitoring kinerja 

PkM dosen dan 

mahasiswa fakultas 1 

kali dalam 1 semester 

 

Survey kepuasan 

mahasiswa terhadap 

pembelajaran 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Survey kepuasan 

peneliti dan mitra 

penelitian 1 kali 

dalam 1 semester 

 

Survey kepuasan 

pelaksana PkM dan 

mitra PkM 1 kali 

dalam 1 semester 

9 PS-

09 

Terlaksananya 

Rapat Tinjauan 

Manajemen tingkat 

fakultas setiap 

tahun. 

RTM fakultas 

dilaksanakan paling 

lambat 2 bulan 

sebelum penutupan 

siklus penjaminan 

mutu UKSW. 

 

Perumusan 

rekomendasi 

penjaminan mutu 

untuk tingkat 

universitas, fakultas 

dan program studi. 

RTM fakultas 

dilaksanakan paling 

lambat 2 bulan 

sebelum penutupan 

siklus penjaminan 

mutu UKSW. 

 

Perumusan 

rekomendasi 

penjaminan mutu 

untuk tingkat 

universitas, fakultas 

dan program studi. 

RTM fakultas 

dilaksanakan paling 

lambat 2 bulan 

sebelum penutupan 

siklus penjaminan 

mutu UKSW. 

 

Perumusan 

rekomendasi 

penjaminan mutu 

untuk tingkat 

universitas, fakultas 

dan program studi. 

 

 

 



No Ref Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

10 PS-

10 

Tersedianya 

laporan kinerja dan 

pelaksanaan 

program kerja 

UPMF setiap tahun. 

Terlaporkan kinerja 

UPMF dan laporan 

program kerja UPMF 

kepada pimpinan 

fakultas dan LPM, 

maksimal 1 bulan 

sebelum penutupan 

siklus penjaminan 

mutu UKSW. 

Terlaporkan kinerja 

UPMF dan laporan 

program kerja UPMF 

kepada pimpinan 

fakultas dan LPM, 

maksimal 1 bulan 

sebelum penutupan 

siklus penjaminan 

mutu UKSW. 

Terlaporkan kinerja 

UPMF dan laporan 

program kerja UPMF 

kepada pimpinan 

fakultas dan LPM, 

maksimal 1 bulan 

sebelum penutupan 

siklus penjaminan 

mutu UKSW. 

 

K. DOKUMEN TERKAIT 

1. Prosedur pembentukan UPMF 

2. Prosedur monitoring pembelajaran 

3. Prosedur monitoring penelitian dan pengabdian masyarakat 

4. Prosedur RTM tingkat Fakultas 


