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Standar Mutu 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

1.1 Visi dan misi Fakultas ditetapkan oleh lembaga normatif Fakultas. 

1.1.1 Visi dan misi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan. 

 Sesuai, didukung oleh bukti-bukti yang sah dan andal tentang partisipasi 
pemangku kepentingan yang ditunjukkan dengan adanya (1) rekam jejak 
tentang proses perumusan; (2) data dan informasi yang sah dan andal; (3) 
analisis kondisi yang komprehensif; (4) asumsi-asumsi atau kondisi batas 
yang jelas.  

1.1.2 Pengembangan visi dan misi Fakultas melalui mekanisme yang akuntabel.  

 Fakultas memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh lembaga normatif yang 
dibuktikan dalam bentuk SK Senat. 

1.1.3 Fakultas memiliki instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol atas keterwujudan visi, 
keterlaksanaan misi dan ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.  

 Ditemukan adanya bukti-bukti yang sahih dan andal berupa; (1) ada rumusan 
strategi yang jelas di tingkat fakultas, dan ditingkat jurusan dan unit-unit 
setara lainnya; (2) piranti pendukung (kebijakan dan prosedur) yang 
memfasilitasi keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian 
tujuan, dan berjalannya strategi-strategi yang dikembangkan; (3) instrumen 
pengukur keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan; 
(4) mekanisme kontrol keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan 
ketercapaian tujuan. 

1.1.4 Fakultas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau 
pelaksanaan Renstra. 

 Ditemukan adanya bukti-bukti yang jelas tentang; (1) rumusan tujuan 
bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu; (2) tonggak-
tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Fakultas; (3) 
mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin 
pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.  

1.1.5 Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian 
sasaran.  

1.1.5.1 Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran. 

 Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: sangat jelas; sangat realistik; 
saling terkait satu sama lain; melibatkan dosen, senat, mahasiswa, tenaga 
administrasi, alumni dan masyarakat. 

1.1.5.2 Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh 
dokumen. Strategi pencapaian sasaran: 

 Dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik. 
 Didukung dokumen yang sangat lengkap.  

1.2  Visi dan misi dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. 

1.2.1 Sosialisasi visi dan misi Fakultas dilaksanakan secara berkala kepada pemangku 
kepentingan. 
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 Visi dan misi Fakultas disosialisasikan kepada semua pemangku 
kepentingan secara berkala melalui: (1) pemasangan poster di lingkungan 
fakultas. (2) buku profil fakultas (3) website fakultas 
 

1.2.2 Visi dan misi Fakultas dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua 
pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan Renstra, keterwujudan 
visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. 

 Ditemukan bukti-bukti yang sahih dan andal bahwa visi dan misi; (1) 
dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan Renstra pada 
semua tingkat unit kerja; (2) dijadikan rambu-rambu, panduan atau 

pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal. 

 

 

 

  


