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STANDAR 
1. “Visi” merupakan arah dan cita-cita yang hendak dicapai di masa depan yang 

lebih baik, lebih berhasil, atau lebih memenuhi harapan ATAS beserta program 

studi di ATAS. 

2. “Misi” merupakan pernyataan mengenai tanggung jawab ATAS beserta program 

studi di ATAS yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tertentu untuk 

merealisasikan visi ATAS beserta program studi di ATAS di masa depan. 

3. “Tujuan” adalah tujuan yang ingin dicapai oleh ATAS beserta program studi di 

ATAS dalam jangka waktu tertentu. 

4. ATAS beserta program studi di ATAS mempunyai kewajiban untuk menjalankan 

visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin ATAS dan izin Program Studi 

yang ditetapkan oleh Menteri 

5. Visi dan Misi ATAS beserta program studi di ATAS harus: 

a) Dirumuskan, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni 

dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya. 

b) Jelas dan realistis. 

c) Dapat digunakan untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran. 

d) Dapat diterjemahkan ke dalam rencana-rencana kegiatan. 

e) Didukung dokumen tentang  

(1) rumusan tujuan secara bertahap,  

(2) mekanisme kontrol dan tindakan perbaikan untuk menjamin 

ketercapaian tujuan bertahap tersebut. 

f) Disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua 

pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. 

g) Dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada 

semua tingkat unit kerja. 

h) Dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku 

kepentingan internal, serta dijadikan acuan perumusan renstra, 

pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang 

dikembangkan. 

 



Indikator Kerja Utama 

1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) program studi harus sesuai dengan VMTS 

ATAS  dan visi keilmuan program studi: 

a) visinya mencerminkan visi ATAS dan memayungi visi keilmuan terkait 

keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten 

b) misi, tujuan, dan strateginya searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, 

dan strategi ATAS serta mendukung pengembangan program studi 

dengan data implementasi yang konsisten 

2 Harus ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan 

strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku 

kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal 

(lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) 

3 Harus ada strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan 

analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan 

terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi 

dan ditindaklanjuti. 

 

Indikator Kerja Tambahan 

1 ATAS beserta program studi di ATAS harus memiliki VMTS yang: 

a) Jelas. 

b) Realistik. 

c) Saling terkait satu sama lain. 

d) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni. 

2 Strategi pencapaian sasaran harus: 

a) dengan tahapan waktu yang jelas, dan realistik. 

b) didukung dokumen yang  lengkap. 

3 VMTS dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 
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