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A. TUJUAN 

Adanya manual mutu Standar Admisi Kemahasiswaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam 

proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan Standar T Admisi 

Kemahasiswaan yang diimplementasikan di Universitas Kristen Satya Wacana. 

 

B. 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 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 Rektor UKSW Nomor 651/Kep./Rek./10/2018 tentang Pemberlakuan Rencana Strategis 

Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2017-2022. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Manual mutu penetapan Standar Admisi Kemahasiswaan 

2. Manual mutu pelaksanaan Standar Admisi Kemahasiswaan 

3. Manual mutu evaluasi Standar Admisi Kemahasiswaan 

4. Manual mutu pengendalian Standar Admisi Kemahasiswaan 

5. Manual mutu peningkatan Standar Admisi Kemahasiswaan 

 

D. DESKRIPSI MANUAL MUTU STANDAR ADMISI KEMAHASISWAAN 

1. Manual mutu penetapan Standar Admisi Kemahasiswaan 

a. Rektor membentuk dan menetapkan Satgas Penyusunan Standar Tambahan UKSW melalui 

penerbitan SK Rektor. 

b. Satgas Penyusunan Standar Tambahan UKSW merencanakan, merumuskan dan menyusun 

draft Standar Admisi Kemahasiswaan. 

c. Penyusunan dokumen standar mutu di UKSW dilaksanakan berdasarkan dari Visi, Misi, Tujuan 

dan Sasaran UKSW sebagaimana dimuat dalam Statuta UKSW, analisis internal dan eksternal, 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pernyataan standar dirumuskan dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang SN DIKTI dengan formulasi yang mencakup unsur 

Audience (subyek atau pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan standar mutu), 

Behaviour (predikat atau aktivitas yang dinilai membutuhkan dokumen standar mutu), 

Competence (obyek atau target yang hendak dicapai dengan adanya standar mutu), dan 

Degree (keterangan atau periode yang direncanakan pencapaian standar mutu). 

e. Tim penyusun Standar Admisi Kemahasiswaan melaporkan hasil kerjanya kepada LPM dalam 

bentuk draft Standar Admisi Kemahasiswaan. 

f. LPM meminta Pembantu Rektor terkait untuk memeriksa dan mereview draft Standar Admisi 

Kemahasiswaan. 

g. LPM mengusulkan draft Standar Admisi Kemahasiswaan kepada Rektor untuk dimintakan 

pertimbangan Senat UKSW. 



h. Senat UKSW melakukan review dan memberikan pertimbangan terkait Standar Admisi 

Kemahasiswaan dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan. 

i. Berdasarkan pertimbangan Senat UKSW, Rektor UKSW menetapkan draft Standar Admisi 

Kemahasiswaan. 

 

2. Manual mutu pelaksanaan Standar Admisi Kemahasiswaan 

a. Rektor menugaskan LPM untuk mensosialisasikan Standar Admisi Kemahasiswaan kepada 

seluruh sivitas akademika UKSW. 

b. Pelaksanaan Standar Admisi Kemahasiswaan dimulai dengan identifikasi kewajiban masing-

masing pihak terkait, antara lain oleh pihak pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua 

program studi, dosen, mahasiswa, kepala unit penunjang akademik dan pihak lain yang 

bertanggungjawab dalam proses pencapaian Standar Admisi Kemahasiswaan. 

c. Para pihak terkait menentukan langkah-langkah strategi yang dirumuskan dalam rencana 

strategis dan langkah-langkah operasional yang dirumuskan dalam rencana operasional 

tahunan untuk mencapai Standar Admisi Kemahasiswaan dalam bentuk berbagai program 

kerja dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator yang terukur. 

d. Para pihak terkait melaksanakan rencana operasional yang telah disusun dalam rangka proses 

pencapaian Standar Admisi Kemahasiswaan dan mendokumentasikan proses pelaksanaannya. 

Dokumentasi pelaksanaan rencana operasional diunggah dalam Sistem Informasi Penjaminan 

Mutu (SI-IMUT). 

 

3. Manual mutu evaluasi Standar Admisi Kemahasiswaan 

a. Selama proses pelaksanaan rencana operasional, para pihak terkait juga melakukan 

monitoring berjenjang untuk memastikan bahwa setiap realisasi rencana operasional terarah 

pada proses pencapaian Standar Admisi Kemahasiswaan. 

b. Monitoring dilaksanakan oleh pejabat struktural melalui metode yang tepat dan mekanisme 

yang ditentukan sesuai jenis kegiatannya seperti melalui rapat-rapat, observasi, laporan 

tertulis, jurnal kegiatan harian, maupun bentuk lain yang relevan dengan kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mencapai Standar Admisi Kemahasiswaan. 

c. Evaluasi pencapaian Standar Admisi Kemahasiswaan dilakukan melalui Audit Mutu Internal 

yang dilakukan para auditor mutu internal di bawah koordinasi LPM. 

d. LPM memberikan pengumuman jadwal audit melalui surat resmi dan pengumuman pada SI-

IMUT, minimal 1 bulan sebelum AMI dilaksanakan. 

e. LPM membentuk tim auditor mutu internal yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan 

yang telah lulus dalam pelatihan auditor mutu internal. 

f. Program studi mengunduh Formulir Evaluasi Pencapaian Standar pada portal SI-IMUT. 

g. Program studi melakukan pengisian Formulir Evaluasi Pencapaian Standar berdasarkan upaya-

upaya yang telah dilakukan program studi dalam rangka mencapai Standar Admisi 

Kemahasiswaan. 

h. Program studi mengunggah Formulir Evaluasi Pencapaian Standar yang telah diisi pada SI-

IMUT dan melakukan pengajuan audit mutu internal melalui SI-IMUT. 

i. Para auditor mutu internal melakukan asesmen kecukupan terhadap Formulir Evaluasi 

Pencapaian Standar yang telah diunggah program studi untuk menentukan butir-butir yang 

akan dikonfirmasi pada saat asesmen lapangan. 

j. Program studi dan auditor mutu internal melaksanakan asesmen lapangan (baik dilakukan 

melalui tatap muka atau secara daring) untuk mencari peluang perbaikan yang dirumuskan 

dalam bentuk rekomendasi. 



k. Auditor mutu internal mengunggah hasil asesmen lapangan AMI ke portal SI-IMUT. 

l. LPM mengunduh keseluruhan data evaluasi dari semua program studi setelah periode audit 

selesai sebagai bahan penyusunan Laporan Audit Mutu Internal. 

m. LPM menyusun Laporan Audit Mutu Internal dan melaporkannya kepada Rektor UKSW. 

n. LPM dengan seijin rektor mengunggah Laporan Audit Mutu Internal di portal SI-IMUT dan 

menyampaikannya kepada fakultas, program studi dan unit penunjang akademik terkait. 

 

4. Manual mutu pengendalian pelaksanaan Standar Admisi Kemahasiswaan 

a. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan 

dari proses AMI, telah dilaksanakan oleh program studi, fakultas, atau unit penunjang 

akademik terkait. 

b. Tindakan korektif dan rekomendasi untuk perbaikan yang telah dirumuskan dan disepakati 

dalam proses AMI dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan tindakan 

korektif dan tindakan perbaikan. 

c. Koordinator UPFM memonitor dan mendampingi program studi dan fakultas dalam 

melaksanakan tindakan korektif dan tindakan perbaikan dalam rangka pencapaian Standar 

Admisi Kemahasiswaan. 

d. Hasil monitoring koordinator UPMF dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen untuk 

mendapatkan arahan dari pimpinan UKSW. 

e. Seluruh proses pelaksanaan tindakan korektif dan tindakan perbaikan wajib 

didokumentasikan. 

f. Pimpinan UKSW menetapkan tindakan-tindakan pemberian reward dan punishment untuk 

program studi, fakultas dan unit penunjang akademik yang berhak menerimanya atas dasar 

capaian standar-standar mutu secara keseluruhan. 

g. LPM merangkum keseluruhan hasil tindakan pengendalian dan digunakan dasar dalam proses 

peningkatan Standar Admisi Kemahasiswaan. 

 

5. Manual mutu peningkatan Standar Admisi Kemahasiswaan 

a. Rektor menugaskan LPM untuk membentuk tim peningkatan dan pembaharuan Standar 

Admisi Kemahasiswaan yang terdiri dari para dosen dan tenaga kependidikan yang 

berkompeten. 

b. Tim peningkatan dan pembaharuan Standar Admisi Kemahasiswaan melakukan kajian 

terhadap hasil pengendalian pelaksanaan Standar Admisi Kemahasiswaan untuk menentukan 

butir-butir peningkatan standar yang layak dilakukan. 

c. Peningkatan Standar Admisi Kemahasiswaan dapat dilakukan dengan menambah butir standar 

dan indikator dan/atau meningkatkan indikatornya. 

d. Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui AMI dan 

eksternal benchmarking. 

e. Tim peningkatan dan pembaharuan Standar Admisi Kemahasiswaan melaporkan hasil kerjanya 

kepada LPM dalam bentuk draft Standar Admisi Kemahasiswaan untuk dapat dilaporkan 

kepada Rektor UKSW dan dimintakan pertimbangan Senat UKSW. 

f. Senat UKSW memberikan pertimbangan terkait peningkatan Standar Admisi Kemahasiswaan. 

g. Berdasarkan rekomendasi senat, Rektor UKSW menerbitkan surat keputusan penetapan 

Standar Admisi Kemahasiswaan. 

h. Rektor menugaskan LPM untuk mensosialisasikan Standar Admisi Kemahasiswaan kepada 

seluruh sivitas akademika UKSW, dengan menekankan pada butir-butir peningkatan Standar 

Admisi Kemahasiswaan yang baru. 



 

E. PIHAK TERKAIT 

1. Rektor dan Para Pembantu Rektor 

2. Dekan dan Para Wakil Dekan 

3. Kepala Departemen 

4. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas 

5. Ketua Program Studi 

6. Ketua/Kepala/Direktur/Manajer Unit penunjang akademik 

7. Lembaga Penjaminan Mutu 

8. Unit Penjaminan Mutu Fakultas 

9. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi 

 

F. DAFTAR SARANA 

1. Alat Tulis Kantor 

2. Media komunikasi formal 

3. Komputer dan printer 

4. Ruang rapat 

5. Jaringan internet 

6. Sistem Informasi Penjaminan Mutu UKSW (SI-IMUT) 


