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STANDAR 

Tata Kelola Perguruan Tinggi Yang Benar Dan Baik 

1 ATAS merupakan institusi pendidikan tinggi milik masyarakat yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan mandat akademik yang 

diberikan pemerintah dan pendelegasian wewenang pengelolaan sumber daya 

dari Yayasan Universitas Siliwangi. 

2 Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel, 

ATAS harus melakukan pengaturan tata kelola yang benar & baik (good 

university governance). 

3 ATAS harus melaksanakan prinsip Good University Governance, yaitu: 

a) Transparansi; 

b) Akuntabilitas (terutama kepada stakeholders); 

c) Responsiveness (partisipasi); 

d) Independensi (dalam berpendapat dan pengambilan keputusan); 

e) Fairness (adil); 

f) Penjaminan mutu & relevansi; 

g) Efektifitas & efisiensi; 

h) Nirlaba. 

4 Transparansi berarti: 

a) diterapkan melalui mekanisme checks & balances dan upaya menghindari 

conflict of interest & jabatan rangkap; 

b) Senat Akademik Perguruan Tinggi mengontrol Direktur; 

c) kewenangan tertinggi perguruan tinggi ada di tangan Senat (wakil 

masyarakat akademik). 

5 Akuntabilitas berarti: 

a) kejelasan misi dan tujuan ATAS; sejalan dengan mandat pemerintah 

(masyarakat) dan badan penyelenggara; 

b) adanya izin pendirian perguruan tinggi dan penyelenggaraan program 

studi; 

c) berfungsinya (SPM) Sistem Penjaminan Mutu; 



d) tercapainya indikator kinerja yang dijanjikan dalam Renstra & RKA 

(Rencana Kegiatan dan Anggaran); 

e) adanya satuan audit (SPI) di bawah Direktur; 

f) diterapkannya sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang dapat 

diaudit; 

g) adanya laporan tahunan akademik dan laporan tahunan keuangan (yang 

lebih baik dapat diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada 

masyarakat). 

6 Responsiveness (partisipasi) berarti: 

a) semua pihak wajib ikut serta dalam membangun institusi; 

b) melalui statuta perguruan tinggi - penjabaran kedudukan, fungsi, tugas, 

kewenangan dan tanggung jawab setiap unsur organisasi; adanya job 

description personel & SOP yang jelas. 

7 Independensi (dalam pengambilan keputusan) berarti: 

a) check & balance harus terjadi; conflict of interest harus dihindari; jangan 

sampai pihak yang mengontrol mengalami conflict interest; 

b) pengambilan keputusan perguruan tinggi perlu terpisah dari pemerintah 

atau badan hukum nirlaba yang memilikinya; perguruan tinggi bukan 

kepanjangan tangan birokrasi. 

8 Fairness (adil) berarti: 

a) setiap kontribusi harus diakui dan dihargai; 

b) merit system (insentif & dis-insentif) yang tepat sebaiknya diterapkan 

dalam pengelolaan pegawai; 

c) pengangkatan pegawai & pejabat harus berdasarkan kompetensi dan 

track record. 

9 Penjaminan mutu & relevansi berarti: 

a) melalui sistem penjaminan mutu (SPM) internal & eksternal (akreditasi 

program studi & perguruan tinggi); PDPT; 

b) sertifikasi profesi dosen; terutama post secondary; 

c) feed back mahasiswa; 

d) tracer study (lulusan); 



e) survei pengguna. 

10 Efektifitas & efisiensi berarti: 

a) melalui sistem perencanaan jangka panjang (Renip), menengah (Renstra) 

& tahunan (RKAT). 

11 Nirlaba berarti: 

a) seluruh anggaran sisa kegiatan tidak boleh dibagikan, harus 

diinvestasikan kembali untuk peningkatan mutu dan pengembangan 

perguruan tinggi. 

 

Akuntabilitas 

12 ATAS harus akuntabel kepada stakeholders: 

a) Internal: mahasiswa, dosen, karyawan; 

b) External: Pemerintah, Pemerintah Daerah, BSNP, BAN-PT, Badan Hukum 

Penyelenggara (Yayasan), Asosiasi profesi, Masyarakat, dll. 

13 Akuntabel yang dimaksud adalah dalam 4 hal: 

a) Dilaksanakannya mandat (amanah) serta arah & kebijakan strategis yang 

telah ditetapkan; 

b) Terjaminnya mutu & relevansi outputs; adanya sistem penjaminan mutu; 

PT harus dikelola sesuai standard (SPM) untuk mencapai tujuan 

pendidikan tinggi yang memenuhi Standar Pendidikan Tinggi. 

c) Akuntabilitas, transparansi, efisiensi, & efektivitas pengelolaan keuangan; 

d) Terwujudnya manajemen operasional yang baik. 

 

Sistem Penjaminan Mutu 

14 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dipandang sebagai kebutuhan 

(bukan kewajiban) à internally drive; diikuti secara disiplin dan sebagai bagian 

dari budaya organisasi mengikuti pola PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, 

Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan); akademik & juga non-akademik 

(manajemen organisasi, keuangan, informasi, SDM, aset). 

 

 



Pengelolaan 

15 Diterapkannya sistem perencanaan di ATAS yaitu: 

a) RENIP – 25 tahun: jangka panjang; masterplan akademik dan fisik; 

dengan sasaran yang jelas kondisi yang ingin dicapai; 

b) Renstra – 5 tahun; jangka menengah; bersifat programming & budgeting; 

dengan outcome yang terukur; 

c) RKA Tahunan: jangka pendek; programming & budgeting; dengan 

indikator output yang terukur. 

 

Manajemen Operasional 

16 ATAS menerapkan sistem tatakelola partisipatif yaitu dengan: 

a) Kerangka institusi yang baik; 

- adanya pembagian peran; kedudukan, fungsi, tugas, & tanggung 

jawab; 

- terjaminnya checks & ballances; menghindari conflict of interest; 

- shared governance & kolegialitas. 

b) Kerangka regulasi yang baik & lengkap (Statuta/ART, Peraturan PT); 

17 Diterapkannya sistem manajemen di ATAS yang: 

a) meminimumkan terjadinya praktek KKN; conflict of interest; 

b) menghindari jabatan rangkap; 

c) efisien & efektif; 

d) dilandasi prinsip meritokrasi dan terbuka untuk pengangkatan/ 

pemberhentian pejabat struktural dan promosi/demosi staff. 

18 Direktur ATAS berkewajiban untuk: 

a) Menaati peraturan per-UU-an yang berlaku, 

b) Mengikuti kerangka kebijakan strategis yang ditetapkan badan hukum 

penyelenggara (RENIP, Renstra, dll.), 

c) Melaksanakan dengan efektif dan efisien RKA yang telah disetujui badan 

hukum penyelenggara pada awal tahun anggaran, 

d) Memenuhi target kinerja (KPI) yang diusulkan oleh pimpinan dan disetujui 

oleh badan hukum penyelenggara, 



e) Memenuhi standar penjaminan mutu (internal & eksternal) 

f) Menyampaikan laporan tahunan, baik berupa: 

- Laporan keuangan tahunan (yang lebih baik diaudit); 

- Laporan akademik tahunan. 

 

Kepemimpinan 

1 Direktur ATAS merupakan gabungan kemampuan pemimpin akademik & 

manajer sehingga penting adanya jaminan kompetensi (kapasitas untuk 

memimpin) dan track record; 

2 Pemilihan pemimpin di ATAS menerapkan prinsip acceptability perlu yaitu 

pengakuan kompetensi dan prestasi yang diraih (earned); bukan acceptability 

melalui surat suara; dapat pula ditunjukkan melalui melalui dukungan Senat 

Akademik ATAS 

 

Indikator Kerja Utama 

Tata Pamong dan Tata Kelola 

1 ATAS dan program studi di ATAS harus memiliki dokumen formal struktur 

organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta harus 

berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan 

efektif dan efisien. 

2 ATAS dan program studi di ATAS harus memiliki praktek baik (best practices) 

dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance, 

yaitu lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 

3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil, untuk menjamin penyelenggaraan 

program studi yang bermutu. 

 

Kepemimpinan 

1 Untuk melihat ketercapaian sub kriteria Kepemimpinan ini, disusunlah indikator 

kerja utama sebagai berikut: 

2 Direktur ATAS dan Ketua program studi di ATAS harus mempunyai komitmen 

dimana terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa Direktur ATAS dan Ketua 



program studi di ATAS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, 

dan publik. 

 

Pengelolaan 

1 Direktur ATAS dan Ketua program studi di ATAS harus mempunyai 

kapabilitas/mampu :  

a. melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mencakup 

aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) 

pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang 

menjadi dasar tindak lanjut.  

b. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak 

terduga,  

c. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. 

 

Sistem Penjaminan Mutu 

1 Penjaminan mutu harus dilaksanakan di ATAS dan program studi di ATAS, 

dan harus ada (1) Kesesuaian dengan kebijakan penjaminan ATAS, (2) 

Sistem dokumentasi, dan (3) Tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, 

yaitu: (1) Harus ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang 

efektif, sistem telaah program yang baik (ada cara validasi yang handal), dan 

pelaksanaan di Prodi RPT sesuai dengan kebijakan tersebut, (2) Harus ada 

sistem dokumentasi yang bermutu baik, dan (3) Semua laporan 

ditindaklanjuti. 

2 Harus ada umpan balik untuk peningkatan mutu proses pembelajaran yang 

informasinya mencakup: sumber umpan balik (antara lain dari: dosen, 

mahasiswa, alumni, pengguna lulusan), keberlanjutan pelaksanaan 

(dilaksanakan secara berkala, minimum sekali dalam 3 tahun), dan tindak 

lanjutnya untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan 

peningkatan kegiatan ATAS dan program studi di ATAS. 

 

 



 

Indikator Kerja Tambahan 

1 Harus ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal bahwa seluruh 

unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan kegiatan ATAS dan program 

studi di ATAS yang memenuhi empat pilar berikut:  (1) kredibel, (2) transparan, 

(3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil 

2 Kepemimpinan ATAS dan program studi di ATAS harus memiliki karakteristik 

yang kuat dalam: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, 

dan (3) kepemimpinan publik. 

3 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional ATAS dan program studi di 

ATAS harus mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) 

pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) 

penganggaran yang dilaksanakan secara efektif, dilakukan sesuai dengan SOP, 

yang didukung dokumen yang lengkap yang dicirikan dengan adanya dokumen: 

(1) Renstra dan renop ATAS, (2) Rencana pengembangan program studi, dan 

(3) Standard Operating Procedure (SOP) 

4 ATAS dan program studi di ATAS harus melakukan upaya-upaya untuk 

menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi disertai adanya bukti 

semua usaha dilakukan dengan hasil yang baik yang mencakup juga upaya 

peningkatan mutu manajemen 

 

MANUAL 

Penyusunan dokumen perencanaan ATAS (RENIP, Renstra, RKAT) 

Penyusunan dokumen rencana pengembangan program studi 

Pemilihan Direktur, Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan/Program Studi 
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