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Unit Kerja : UPT-SI 
Tahun  : 2020 
 

No. Sasaran Mutu 
Cara Mencapai 

Sasaran Mutu/Indikator Kinerja 

Cara Mengukur 
Ketercapaian Sasaran 

Mutu 

Target 
Waktu 

Pencapaian 
Indikator 

PIC 
Unit 

Terkait 

1.STANDAR PENDIDIKAN      
1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI      
1.  seluruh unit menjalankan capaian 

kinerja dan target mutunya dengan 
mengacu kepada standar SPMI dalam 
upaya mencapai Akreditasi institusi 
predikat Unggul pada tahun 2023 

     

2.  seluruh unit menjalankan tupoksinya 
untuk mencapai target mutu dalam 
upaya agar institusi memperoleh 
status BLU/PTNBH dan predikat 
ZI/WBK WBBM pada tahun 2022 

     

1.6.STANDAR LAYANAN 
KEMAHASISWAAN 

     

3.  Jurusan/unit mengevaluasi kinerja 
tenaga kependidikan setiap semester 

SBKK dan unit melakukan monitoring dan 
evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga 
kependidikan secara konsistensi melalui SKP 
setiap akhir semester kepada Pudir 2 

Nilai capaian SKP dan 
perilaku kerja >= 85 

per 
semester 

Unit SBKK 

1.8.STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA PEMBELAJARAN 

     

 Sistem Informasi      
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4.  Perguruan tinggi memiliki sistem 

informasi untuk layanan administrasi 

yang terbukti efektif memenuhi aspek-

aspek berikut:  

     

a. mencakup layanan akademik, 

keuangan, SDM, dan sarana dan 

prasarana (aset), 

UPT-SI mempersiapkan/menyediakan sistem 
informasi yang memadai untuk kegiatan 
akademik, keuangan, SDM. 
 
Note: Aplikasi aset memakai aplikasi khusus 
dari pusat yang dikelola oleh BMN. 

Ketersediaan aplikasi sistem 
informasi akademik 

1 tahun 
UPT 
SI 

SBAK, 
PS, 

SBKK, 
SBPK 

b. mudah diakses oleh seluruh unit 

kerja dalam lingkup institusi,  

UPT-SI menyediakan infrastruktur jaringan, 
server untuk sistem informasi dan memberikan 
hak akses kepada pegawai supaya bisa 
mengakses sistem informasi 

Setiap pegawai dapat 
mengakses sistem informasi 

1 tahun 
UPT 
SI 

SBPK, 
PP 

c. lengkap dan mutakhir, UPT-SI memberikan dan mendistribusikan hak 
akses kepada setiap pengguna sehingga 
dapat mengisi data dan 
mengubah/melengkapi data pada sistem 
informasi 

Setiap pengguna dapat login 
ke sistem informasi dan data 
tersedia di sistem informasi 

1 tahun 
UPT 
SI 

 

d. seluruh jenis layanan telah 

terintegrasi dan digunakan untuk 

pengambilan keputusan, dan 

UPT-SI mempersiapkan/menyediakan sistem 
informasi yang terintegrasi. 

Ketersediaan sistem 
informasi akademik 
terintegrasi 

2 tahun 
UPT 
SI 

SBAK, 
PS, 

SBKK, 
SBPK 



 

BO.34.1.2-V1 
HAL. 
1/1 

UPT-PM DIR Borang Penjaminan Mutu:  

Target Mutu (Deployment) 24 Agustus 2020  

 

 

No. Sasaran Mutu 
Cara Mencapai 

Sasaran Mutu/Indikator Kinerja 

Cara Mengukur 
Ketercapaian Sasaran 

Mutu 

Target 
Waktu 

Pencapaian 
Indikator 

PIC 
Unit 

Terkait 

e. seluruh jenis layanan yang 

terintegrasi dievaluasi secara 

berkala dan hasilnya ditindak 

lanjuti untuk penyempurnaan 

sistem informasi. 

UPT-SI menerima laporan dari user untuk 
penambahan/perbaikan fungsi sistem 
informasi pada laman helpdesk 

Adanya laporan dilaman 
helpdesk dan fungsi yang 
ditambahkan/diperbaiki. 

1 tahun 
UPT 
SI 

 

5.  Perguruan tinggi memiliki sistem 

informasi untuk layanan proses 

pembelajaran, penelitian, dan PkM 

yang terbukti efektif memenuhi aspek-

aspek berikut:  

     

a. ketersediaan layanan e-learning, 

perpustakaan (e-journal, e-book, 

erepository, dll.) 

UPT-SI menyediakan infrastruktur server, 
melakukan instalasi layanan dan memelihara 
penggunaannya 

Server dan layanan tersedia 1 tahun 
UPT 
SI 

 

b. mudah diakses oleh sivitas 

akademika, dan 
UPT-SI menyediakan infrastruktur jaringan 
dan memelihara penggunaannya  

Setiap pegawai dapat 
mengakses layanan 

1 tahun 
UPT 
SI 

SBPK, 
PP 

c. seluruh jenis layanan dievaluasi 

secara berkala yang hasilnya 

ditindak lanjuti untuk 

penyempurnaan sistem informasi. 

UPT-SI menerima laporan dari user untuk 
penambahan/perbaikan layanan pada laman 
helpdesk 

Adanya laporan dilaman 
helpdesk 

1 tahun 
UPT 
SI 
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6.  UPT-SI menyediakan sistem informasi 

pendukung proses pembelajaran 

berupa e-leraning, digital library, 

informasi mahasiswa, Kartu Rencana 

Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai 

mata kuliah, transkrip akademik, data 

lulusan, data dosen, data pegawai, 

data keuangan, data inventaris yang 

dapat diakses secara daring dengan 

jaringan WAN baik oleh dosen 

maupun mahasiswa pada tiap ruang 

kelas. 

     

7.  UPT-SI memiliki cetak biru 
pengembangan sistem informasi yang 
diperbarui setiap 5 tahun sekali, dan 
dievaluasi pencapaiannya minimal 
setiap tahun 

     

 


