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REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Bahwa dalam rangka pelampauan SNDIKTI dan pemenuhan ISK Universitas
Kristen Satya Wacana ntenuju Unggul di Lingkungan Kantor Biro Administrasi
Akademik Kantor Pembantu Rektor I Universitas Kristen Satya Wacana perlu

ditetapkan Standar Adrnisi Kemahasiswaan yang ditetapkan dengan surat
keputusan;
1. Statuta UKSW tahun 2016;
2. SK Pembina YPTKSW No. 323/B^/SWXU2017 tanggal 30 November 2017

Tentang Pengangkalan Saudara Neil Semuel Rupidara, SE., M'Sc., Ph.D

Sebagai Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Periode 2017-2022;
3. SK Rektor No. 651iKep./Rek./10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang

Pemberlakukan Rencana Strategis Universitas Kristen Satya Wacana
Tahun 2017-2022;

4. SK Rektor No. 167 /Kep./Rek./412021 lerlanggal 22 April 2021 tentang
Pemberlakuan Sisterrr Penjaminan Mutu lnternal (SPMI) Universitas Kristen
Satya Wacana.

5. SK Rektor No. 29Sr/Kep.lReV8l2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang
Pengangkatan Satui:n Tugas Penyusunan Standar Tambahan Akreditasi
lnstitusi Menuju Ungl3ul Universitas Kristen Satya Wacana;

1 . Surat Kepala LPM t, KSW No. 136/LPM 1412021 tanggal 15 April 2021;
2. Keputusan Rapat Pimpinan UKSW tanggal 19 April 2021;

MEMtITUSKAI.I

Memberlakukan Standar Admisi Kemahasiswaan di lingkungan Kantor Biro

AdministrasiAkademik (BAA) Kantor Pembantu Rektor I Universitas Kristen Satya

Wacana sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini'
Lampiran Surat Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini berlaku terhitung rnulai 1 Marel2021.
Keputusan ini akan ditinjau kemtrali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salatiga, 22 April2O2l

\,

Kristen Satya Wacana,

pidara, SE., M.Sc., Ph.D

Keputusan ini disampaikan kePada:
- Biro Administrasi Akademik (BAA)

Tindasan:
1. Pengurus YPTKSW
2. Pembantu Rektor l, ll,lll,lV,V
3. Kepala BAA, BPHA, LPM
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I

vrsruKsw
a. MenJadl Universitas Scientiarum, untuk pembentukan persekutuan pengetahuan tingkat tinggl, yang

terikat kepada pengajaran kebenaran (oletheal berrlasarkan pada realisme Alkitabiah.
b. Menjadi Universitas Magistrorum et scholarium untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta

(creotive minorlty) bagi pembangunan dan pembaruan masyarakat dan negara lndonesia.

c. Menjadi Pembina kepemimpinan untuk berbagai .,abatan 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.

MISIUKSW

a. Melaksarrakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan

Pengabdian kepada masyarakat

b. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen lndone:;ia, yanB kegiatan-kegiatannya pada satu pihak

mempunyai motivasi dan merupakan bentuk perwr. judan iman Kristen yang Oikumenis dan pada pihak

lain menjawab secara tepat dan bertanggungjawab situasi sosiokultural dan kebutuhan bangsa serta

negara Republik lndonesia.

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.

Bagian ini memuat kriteria minimal tentang proses arJmisi kemahasiswaan di Universitas Kristen Satya

Wacana. Cakupan Proses Admlslmeliputl :

1. Menyajikan informasi pendaftaran mahasiswa baru beserta prosedur pendaftaran baik secara offline

maupun online.

2. Memastlkan calon mahasiswa baru rnendapatkan kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran,

baik pendaftaran secara offline maupun online.

3. Memastika setiap calon mahasiswa baru yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran

mendapatkan solusi yang cepat, baik pendaftaran secara offline maupun online

4. Memastikan calon mahasiswa baru yang lolos seleksi penerimaan telah menerima Surat Keputusan

Rektor tentang penerlmaan mahaslswa baru.

5. Memastikan calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima mendapatkan informasiyang dibutuhkan

sampal proses reglstrasl mahaslswa dan reglstrasl nrata kuliah dllalul.

6. Memastikan mahasiswa baru yang sudah mendapatkan'Nomor lnduk Mahasiswa sudah terdaftar

untuk mengikuti Orientasi Mahasiswa Baru

7. Memberikan laporan admisl kepada pemangku kepetingan secara detll dan realtlme melalui system

informasi



f

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12I'ahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 62 Tahun

2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

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

Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaarr Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

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

248lB{YSWlKllz}rc tentang Statuta Universitas Kristen Satya Wacana

6. Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor 651/Kep./Rek.l7o/2018 tentang Pemberlakukan Rencana

Strategis Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2017-2022.

D. STANDAR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UKS'ff, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan UKSW

dapat dicapai secara efektil maka UKSW menyusun dan menetapkan serta melaksanakan Standar Admisi

UKSW. Standar mutu ini sebagai acuan dalam melakukan proses penerimaan mahasiswa baru, agar proses

yang dilakukan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik aturan-aturan secara

universitas maupun aturan-aturan khusus yang ditelapkan oleh program studi. Standar admisi juga

memastikan bahwa calon mahasiswa baru yang mendaftar, menCapatkan pelayanan yang sama dengan

mengacu pada SOP admisi. Memastikan bahwa cakrn mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam

:nelakukan proses pendaftaran secara online. Standar a,Jmisijuga untuk memastikan bahwa Program Studi

di UKSW dapat menyaring dan hanya menerima mahasiswa yang memenuhi kriteria penerimaan

mahasiswa yang ditetapkan oleh masing-masing prog"am studi, baik kriteria nilai mlnimal untuk mata

pelajaran tertentu melalui jalur PEMAMIK, maupun nilai minimal Tes Potensial Akademik untuk jalur Tes

Tertulis atau Tes Harian serta persyaratan khusus untuk program studi yang mensyaratkan persyaratan

khusus. Standar mutu ini dibutuhkan agar kegiatan adnisi nrahasiswa dapat dilakukan secara terstandar

berdasarkan ukuran-ukuran mutu tertentu. Standar Admisi 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 Admisi Kemahasiswaan UKSW dirumuskan berdasarkan indicator-

indikator akreditasi institusi dan program studi, serta rencana strategis UKSW 2017-2022.

Mahasiswa merupakan salah satu komponen terpenting dalam perguruan tinggi karena tanpa

mahasisura, maka perguruan tinggi tidak dapat terselenggara. Hal ini juga yang terjadi di UKSW, bahwa

UKSW tanpa mahasiswa tidak akan menjadi seperti sekarang. Urgensi mahaslswa di UKSW menuntut UKSW

untuk menetapkan Standar Admisi Kemahasiswaan. Standar Admisi Kemahasiswaan merupakan acuan

keunggulan UKSW dalam pengelolaan kemahasiswaan. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk

memastikan bahwa proses-proses admisi mahasiswa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan

diarahkan untuk mencapai target-target tertentu seperti target pendaftar dan upaya-upaya

penangkatannya, jumlah mahasiswa asing seleksi maha:;iswa, jumlah mahasiswa transfer, dan rasio jumlah

mahasiswa terhadap indikator-indikator tertentu yang rjiukur pada akreditasi program studi dan institttsi.

Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan

SPMI. Hal ini merupakan perurujudan dari langkah-tangkah'UKSW dalam meningkatkan mutu secara

berkelanjutan melalui pengelolaan mahasiswa yang bermutu untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas

mahasiswa yang bermutu pula.

C. ACUAN



1. Menjadi acuan bagi pimpinan UKSW dalam rnerumuskan kebijakan yang terkait dengan admisi

kemahasiswaan.

2. Menjadl acuan bagi dekan, kepala departerren dan ketua program studi dalam merancang,

melaksanakan dan mengevaluasi program-program yang berhubungan dengan admisi mahasiswa.

3. Menjadi acuan bagi BAA dalam melaksanakan 6an mengelola program-program admisi,

4. MenJadl acuan LPM UKSW dalam merencanakan dan melaksanakan program monitorlng dan

evaluasi admisi kemahasiswaan secara berkesinambungan.

F. SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Senat UKSW bertanggungfawab dalam memberi pertimbangan terhadap draft standar admisl

kemahasiswaan. Bukti pertimbangan diwujurJkan dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan,

Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Senat.

2. Rektor UKSW bertanggungjawab dalam menetapkan standar admisi kemahasiswaan.

3. Pembantu Rektor Bidang Akademik bertanggungjawab dalam meraeriksa standar admrsi

kemahasiswaan.

4, LPM bersama dengan BAA bertanggung jawab dalam melaksanakan rnonitoring, evaluasi dan

pengendalian standar admlsl kemahaslswaan.

5. BAA bertanggun$awab dalam melakukan pengelolaan keglatan dan pendokumentasian keglatan

admisi mahasiswa pada tingkat institusi.

6. Tim Perumus Standar Mutu Tambahan UKSW bertanggungjawab dalam merumuskan dan

menyusun draft standar admisi kemahasiswaan.

7. Auditor mutu internal di baw;L koordinasi LPM bertangSungjawab dalam melakukan evaluasi

terhadap pencapaian standar admisi kemahasiswaan melalui mekanisme Audit Mutu internal (AMl)

setiap tahun.

7. Admisi adalah adalah rangkaian proses kegietan penerimaan calon mahasiswa baru menjadi

mahasiswa baru baik jalur PEMAMIK maupun jalur seleksi tes TPA,

2. TPA adalah slngkatan darl Tes Potenslal Akademik yaltu instrument yang digunakan untuk

melakukan seleksi calon mahasiswa baru melaluites PotensiAkdemik atau tes bakat minat

3. Tes Harian adalah proses seleksl calon mahaslswa baru dengan cara memberlkan tes yang

dllakukaan saat calon mahaslswa datang ke UKS'vV

4. BAA adalah singkatan dari Biro Administrasi Akademik, adalah Biro yang menangani semua

keghiatan akademlk mahaslswa mulal darl masuk, proses kuliah dampal lulus.

5. Camaru adalah kependekan dari Calon Mahasiswa Baru,

6. Maru adalah kependekan darl Mahaslswa Baru.

7. PEMAMIK adalah kependekan darl Penelusuran Kemampuan Akademik yaitu seleksi penerimaan

mahasiswa baru yang ditentukan melalui nilai rata-rata raport mata pelajaran tertentu dikelas 10

sampal dengan kelas 11 yang dlsyaratkan Fakultas/Program Studl.

8. SKR adalah kependekan darisurat Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru.

9. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/Sederajat yang akan mendaftar sebagai mahasiswa di UKSW.

10. Registrasi ulang adalah proses yang dilakukan calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi

untuk melakukan pendaftaran ulang sebagai n;ahasiswa UKSW setelah melaksanakan kewajiban

pembayaran.

11. Mahasiswa baru adalah personal yang telah melakukan registrasl ulang sebagai mahasiswa UKSW.

E. TUJUANSTANDAR

G. DAFTAR ISTITAH



STANDAR

1. Rektor, Pembantu Rektor lll, Pembantu Rektor lV, Dekan, Kaprodi, dan BPHA melakukan upaya

untuk menyerap jumlah calon mahasiswa hingga 5 kali kapasitas daya tampung program studi.

2. Pembantu Rektor l, Pembantu Rektor lll, Pemtrantu Rektor V, BA.A dan BKHI wajib memiliki data

dan dokumen bukti mahasiswa asing yang jumlahnya ditargetkan mencapai minimal 7% dari

keseluruhan jumlah mahasiswa per program studi.

3. Rektor, Dekan dan BAA wajib membatasi penerimaan mahasiswa transfer maksimal 5o/o dari

keseluruhan jumlah mahasiswa reguler.

4. Fakultas/ departemen bersama dengan BpHA wajib melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan animo calon mahasiswa melalui berbagai program promosi untuk meningkatkan

pendaftar sebesar t0% dalam 3 tahun terakhir.

5. BAA wajib memiliki dan melaksanakan stanrlar, prosedur dan instruksi kerja dalam rangka

penjaminan mutu metode rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswa, serta melaporkannya setiap

tahun kepada pimpinan universitas,fakultas, deprartemen dan program studi.

6. LPM bersama dengan BAA melakukan monitoring dan evaluasi admisi mahasiswa secara konsisten

setiap tahun.

7. Rektor, Pembantu Rektor l, Kepala Biro AdministrasiAkademi, Kepala bagian Admisi dan Registrasi

melakukan evaluasi dan monitoring terhadap proses admisi setiap tahun untuk mengetahui dan

mempelajari trend penerimaan mahasiswa baru, dimana trend ini dibutuhkan untuk menentukan

strategi promosi berikutnya.

8. Pembantu Rektor l, Kepala Biro Administrasi Al<ademik, Kepala Biro Promosi merumuskan model

promosi yang tepat berdasarkan data trend penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya.

9. Kepala Biro pronrosi Menyusun strategi promosi dan mengaloi;.ikan anggaran untuk

merealisasikan program yang sudah disusun.

10. Fakultas mengalokasikan anggaran promosi dari total penerimaan fakultas per tahun berjalan.

11. Rektor, Pembantu Rektor l, Kepala Biro Administrasi Akademi, Kepala Biro Admisi dan Registrasi,

dan kepala Biro Teknologi dan Sistem lnformasi melakukan evaluasi dan monitoring terhadap

Sistem lnformasi Penerimaan Mahasiswa Baru ladmisi.uksw.edu) setiap tahun untuk memastikan

system dapat berjalan dengan baik dan sudah mengadopsi kriteria penerimaan yang ditetapkan

oleh Program Studi.

12. Kepala Biro Administrasi Akademik, Manajer f'romosi menyusun rencana dan strategi promosi

dengan menggunakan perangkat serta sarana yang efektif agar promosi dapat tersampaikan

kepada calon mahasiswa

!. Pembantu Rektor 1, Pembantu Rektor 3 dan Pembantu Rektor4 berkoordinasi dalam perencarraan,

pelaksanaan dan pengembangan program promosi UKSW, baik promosi dalam negeri maupun

promosi luar negeri.

2. Dekan, Kepala Departemen dan Kaprodi mengintegrasikan program promosi ke dalam berbagai

program Tridharma.

3. Pimpinan UKSW dan Fakultas menjalin kerjasama kelembagaan dengan universitas di luar negeri

dalam program pertukaran mahasiswa untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing.

4. BAA melaksanakan standar, prosedur dan instruksi kerja dalam rangka pen.iaminan mutu

rekrutmen dan seleksi mahasiswa.

5. IPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru serta melakukan

Audit Mutu lnternalterhadap BAA setiap tahun.



5. Kepala BAA Bersama kabag. Nilai dan kabah Admisi dan Registrasi melakukan perencanaan dan

evaluasi terhadap system admisi yang telah dan akan berjalan.

7. Kepala BAA Bersama dengan Manajer Promosi dan Kepala BAK merumuskan strategl promosi untuk

menarik minat calon mahasiswa baru.

8. Kepala BAA Bersama dengan Manajer BTSI berkoordinasi mempersiapkan system admisi online.

9. Kepala BAA menyusun tim/satgas admisi dan mengajukan ke pimpinan untuk mendapatkan

pengesahan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas.

10. Kepala BAA Bersama dengan manajer Promosi dan manajer BTSI melakukan monitorlng dan

evaluasi selama proses admisi dengan mengacu pada SOP masing-masing bagian

11. Pembantu Rektor l, Dekan dan Kaprogdi men,antau perkembangan jumlah registrasi mahaslswa

baru melalui system UKSW Statistik

J. INDIKATORPENCAPAIAN

lndikator KinerjaNo. Ref
Perlode Pencapalan

2020-2)2t 202!-2022

Tercapai target
pendaftar

sebanyak 3,5 kali

daya tampung

prodi.

2022-2023

1 PS-01 Tercapainya jumlah calcn

mahasiswa hlngga 5 kall

kapasitas daya tampung
program studi untuk

semua program studi.

Tercapai target
pendaftar

sebanyak 3 kali

daya tampung
prodi.

Tercapai jumlah

mahasiswa asing

minimal O,2o/o dari

keseluruhan Jumlah

mahasiswa

program studi.

Tercapai

pendaftar

sebanyak

daya

prodi.

target

4 kali

tarnpung

2 PS-02 Tercapainya jumlah

mahasiswa asing hingga

minimal L% dari

keseluruhan Jumlah

mahasiswa program studi

untuk semua program

studi.

Tercapai jumlah

mahasiswa asing

minimal 0,3% dari

keseluruhan jumlah

mahasiswa

program studi.

Tercapai jumlah

mahasiswa asing

minimal 0,49'o dari

keseluruhan

jumlah mahasiswa

program studi,

3 PS-03 Terlaksananya

pembatasan penerlmaan

mahasiswa transfer

makslmal sebanyak 1Yo

dari keseluruhan jumlah

mahasiswa program

studi, untuk semua

program studi.

Terlaksana

pembatasarr

mahasiswa transfer

makslmal5%

Terlaksana

pembatasan

mahasiswa transfer

makslmal4,5%

Terlaksana

pembatasan

mahasiswa

transfer makslmal

4%

4 PS-04,

PS-09,

PS-10,

PS-12

Terlaksananya program

promosi dan tercapai
penlngkatan jumlah

pendaftar hingga tiYo

dalam 3 tahun terakhir.

Terlaksana

program promosi

BPHA bersama

fakultas dan prodi.

Feningkatar
jumlah pe'ndaftar

secara umuni

UKSW mencapai

5%

Terlaksana

program promosi

BPHA bersama

fakultas dan prodi.

Peningkatan
jumlah pendaftar

secara umum

UKSW mencapai

7,5%

Terlaksana

program promosi

BPHA bersama

fakultas dan prodi.

Peningkatan
jumlah pendaftar

secara umum

UKSW mencapai

LWo



No. Ref lndikator Kinerja
Periode Pencapaian

2020-202t 202L-2022 2022-2023

5 PS-05 Tersedianya kebijakan,

standar, prosedur dan

instruksi kerja admisi

mahasiswa UKSW.

Pengkajian dan

perbaikan

kebijakan, standar,

prosedur dan

instruksi kerja

admisi mahasiswa

UKSW.

lmplementasi

kebijakan, :;tandar,

prosedur dan

instruksi kerja

admisi mahasiswa

UKSW.

lmplementasi

kebijakan, standar,

prosedur dan

instruksi kerja

admisi mahasiswa

UKSW.

6 PS-06 Terlaksananya monitortng

dan evaluasi admisi

mahasiswa setiap tahun.

Terlaksana 1 kali

monev

Terlaksananya

program adtnisi

online namLrn

masih mengadopsi

penerimaan

mahasiswa baru

secara offline

Terlaksana 1 kali

monev

Terlaksana 1 kali

monev

PS-1L Sistem penerimaan

mahasiswa baru

dilaksanakan secara

online penuh

Terlaksananya

system penerimaah

mahasiswa baru

secara online

Terlaksananya

system

penerimaah

mahasiswa baru

secara online

8 PS.O7,

PS.O8

Memberikan laporan

admisi kepada pemangku

kepetingan

Dapat memberikan

laporan

perkembangan

admisi secara

realtime melalui

system informasi

Dapat memberikan

laporan

perkembangan

admisi secara

realtime melalui

system informasi

Dapat memberikan

laporan

perkembangan

admisi secara

realtime melalui

system informasi

I PS-11 Jumlah complain

terhadap system

admisi sebesar 25%

Calon mahasiswa baru

tidak mengalami

kesulitan dalam

mengakses portal admisi

di http://admisi.uksw.edu 
I

Jumlah complain

terhadap system

admisi sebesar 15%

Jumlah complain

terhadap system

admisi sebesar 5 %

10 PS-07 Update data admisi ke

Pangkalan Data

Perguruan Tinggi

Terlaporkan LOO%

data master

mahasiswa setiap

tahun ke PD>T

Terlaporkan t0O%

data master

mahasiswa setiap

tahun ke PDPT

Terlaporkan 10O%

data master

mahasiswa setiap

tahun ke PDPT

lmplementasi

kebijakan, standar,

prosedur dan

instruksi kerja

admisi mahasiswa

UKSW.
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t. Prosedur admisi mahasiswa baru

2. Prosedur admisi mahasiswa transfer internal

3. Prosedur admisi mahasiswa transfer eksternal

4. Prosedur registrasi ulang

5, Prosedur admisijalur pemamik

5. Prosedur admisijalur one day seruice
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