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KRITERIA 2: KERJASAMA 

PENETAPAN 

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama program studi serta 

untuk mengetahui kinerja ketercapaianya yaitu: 

1. Statuta UST 2020 Bab X Pasal 34 dan 35 tentang kerjasama 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=4056  

Dokumen ini berisikan  

Pasal 34 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan caturdharma perguruan tinggi, UST dapat menjalin 

kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi 

pemerintah, dunia usaha/industri, perorangan, dan/atau lembaga lain baik di dalam 

maupun di luar negeri. 

(2) Kerja sama akademik 

(3) Kerja sama non akademik 

(4) Kerja sama dengan perguruan tinggi lain/instansi luar negeri dapat dilaksanakan 

apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dalam Standar SPMI Kerja sama. 

Pasal 35 

Kerja sama dilakukan secara melembaga dan dapat diselenggarakan oleh Universitas, 

Fakultas/Direktorat, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan unit 

kerja lain di UST dan menjadi tanggung jawab Rektor. 

2. Standar Kerjasama UST 2017 

Pernyataan isi standar kerja sama pada butir E.2. UST harus membuka kerja sama yang 

luas dengan berbagi institusi lembaga baik lokal, nasional maupun internasional untuk 

mendukung pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi. E.3. Kerja sama yang 

dilakukan harus saling bermanfaat dan berdampak pada pengelolaan kelembagaan yang 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundangan yang berlaku; E.4. 

Kerja sama bersifat kelembagaan. E5. Pelaksanaan kerja sama di dokumen 

melalui MoU dan MoA. E6. Kerja sama mencakup bidang pembelajaran, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan pembudayaan yang luhur. E7. UST wajib 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=4056
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merealisasikan hasil kerja sama. E8. UST wajib melaksanakan monitoring dan 

evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan. 

PELAKSANAAN 

Pelaksanaan (P) standar kerjasama UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara 

tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar 

disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak 

sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.  

1. Kerjasama di bidang pendidikan memuat MoU, Surat tugas, Laporan. 

Kerjasama Thepsatri Rajabhat University 

https://drive.google.com/drive/folders/1c-

zU4BHnFcn2cM_9zHR4L4ne3DHi802O?usp=sharing  

Kegiatan telah sesuai dengan MoU yakni Program Magang Internasional. 

2. Kerjasama di bidang Penelitian memuat MoU, Surat tugas, Laporan. 

Kerjasama Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia (UPSI) 

https://drive.google.com/drive/folders/1MkC2Otep-jiqfwc1XrIyuYo_-zLg6rnK?usp=sharing  

Kegiatan telah sesuai dengan MoU yakni penelitian dengan judul “Laporan Penelitian 

Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Sosial Pada Pembelajaran Tematik”. 

3. Kerjasama di bidang pengabdian memuat MoU, Surat tugas, Laporan 

https://drive.google.com/drive/folders/1wvpm469h3lTeO_TjqrNEvPzCvWPBlZkj?usp=shari

ng  

Friendship Force International (FFI). Kerjasama International Culture Exchange 

Indonesia, USA, Asutralia, Newzealand and Turkey 

Kegiatan berupa pelestarian budaya.  Tidak hanya mengenalkan budaya Indonesia berupa 

gamelan saja kepada delegasi dari keempat negara, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 

(UST) juga mengenalkan batik dan mengajak belajar musik kulintang. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1c-zU4BHnFcn2cM_9zHR4L4ne3DHi802O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c-zU4BHnFcn2cM_9zHR4L4ne3DHi802O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MkC2Otep-jiqfwc1XrIyuYo_-zLg6rnK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wvpm469h3lTeO_TjqrNEvPzCvWPBlZkj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wvpm469h3lTeO_TjqrNEvPzCvWPBlZkj?usp=sharing
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EVALUASI 

Evaluasi (E) Standar SPMI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, 

keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI 

dapat berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat 

pemahaman/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar dengan 

pelaksanaannya. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi pelaksanaan 

AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. Monev 

dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan/atau tingkat pemahaman.  

Evaluasi dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai 

prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi keilmuan dan 

tujuan program studi. 

Pelaksanaan evaluasi dalam bentuk AMI dan Monev:  

Langkah-langkah Monev: 

1. Surat Edaran Pengisian Instrumen Oleh Warek 1 

https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/36/edaran-pengisian-kuesioner  

Pelaksanaan evaluasi dimulai dari surat edaran Warek 1 tentang pengisian kuisioner.  

Pengisian kuisioner Dosen dan Mahasiswa melalui Portal Akademik, Untuk Tendik 

melalui google form yang tertaut dalam surat edaran Warek 1. 

2. Instrumen Monev Kerjasama  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH_J3_uG6iffYgu7FDPBTB3w3XKv

Mpcr25qqs0g-D4ymYM7A/viewform  

3. Laporan Hasil Validasi Instrumen Kriteria 1-8 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5247  

4. Laporan Evaluasi didesiminasikan melalui website prodi 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=2909  

Evaluasi Penjaminan Mutu Internal di tingkat Prodi dilakukan oleh Gugus Mutu Prodi. 

Pelaksanaan penjaminan mutu didukung oleh dokumen mutu yang lengkap 

diantaranya: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir Mutu. Evaluasi 

Gugus Mutu Prodi melalui Monev dan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan Kegiatan 

Monev Kerjasama Tahun 2022. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) kerjasama 

ditunjukkan sebagai berikut. 

https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/36/edaran-pengisian-kuesioner
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH_J3_uG6iffYgu7FDPBTB3w3XKvMpcr25qqs0g-D4ymYM7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH_J3_uG6iffYgu7FDPBTB3w3XKvMpcr25qqs0g-D4ymYM7A/viewform
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5247
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=2909
https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/33/kebijakan-mutu
https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/34/manual-mutu
https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/32/standar-mutu
https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/41/formulir-mutu
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5251
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Kerjasama yang telah dilakukan oleh Prodi Pendidikan Fisika UST sudah 

sangat baik dengan persentase 97.43%. 

No 
Aspek yang 

dievaluasi 
Hasil Evaluasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

1.  Bidang 

Kerjasama 

perlu adanya kegiatan kerjasama 

belum dilaksanakan secara 

kelembagaan 

Dibuatkan payung hukum secara 

kelembagaan 

2.    
Membuat surat ke Biro Kehumasan 

dan Urusan Internasional (BKUI) 

UST 

3.   Kerjasama masih terbatas dalam 

satu bidang kerjasama Perlu adanya kerjasama lebih dari 

satu bidang 

 

Langkah-langkah AMI: 

1. Penetapan Auditor dengan SK Rektor  

2. Surat edaran pelaksanaan AMI 

3. Laporan hasil AMI 

PENGENDALIAN (P)  

Pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari 

kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah 

sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, 

langkah pengendalian hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau 

kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, maka dilakukan 

pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan 

pemenuhan kriterian di dalam standar. 

RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk 

membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin 

langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran manajemen terkait. RTM 

dilaksanakan ditingkat Program Studi selanjutnya hasilnya diteruskan ke SPMF 

untuk bahan rapat tinjauan manajemen di tingkat fakultas. 

 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5477
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5481
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1. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5473  

Dokumen ini berisi tentang Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 

2022. Setelah didapatkan temuan dari hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya 

diadakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas mengenai mutu internal yang 

ada di Prodi Pendidikan Fisika serta tindakan evaluasi yang harus dilakukan dalam hal 

meningkatkan layanan kepada stakeholder. Penilaian kegiatan kerjasama dalam 

kategori sangat baik. 

 Rapat Tinjauan Manajemen terus dilakukan oleh Prodi Pendidikan Fisika UST 

secara berkala dalam membahas permasalahan mutu dan rekomendasi solusi untuk 

hal terkait. Penyelenggaraan rapat tinjauan ini tentunya menciptakan beberapa 

rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan dan juga menghasilkan 

dokumen hasil audit internal di setiap tahunnya yang menjadi usaha pengendalian. 

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan usaha pengendalian 

terhadap penerapan sistem manajemen mutu dalam rangka penyelenggaraan 

pelayanan yang lebih baik. 

 

PENINGKATAN (P) 

Peningkatan (P) Standar SPMI merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi 

atau luas lingkup standar. Kegiatan peningkatan Standar SPMI menggunakan Kaizen atau 

continuous quality improvement dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah 

melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Peningkatan standar dilakukan dengan 

melaksanakan hasil dari RTM yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Tindak Lanjut 

(RTL) yang telah ditetapkan. Ketua program studi mengadakan koordinasi membuat rencana 

pelaksanaan RTL.  

RENCANA TINDAK LANJUT 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5413  

Hasil RTM adalah sebagai berikut. 

No 
Aspek yang 

dievaluasi 
Hasil Evaluasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

 Bidang 

Kerjasama 

perlu adanya kegiatan 

kerjasama belum 

Dibuatkan payung hukum secara 

kelembagaan 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5473
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5413
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No 
Aspek yang 

dievaluasi 
Hasil Evaluasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

dilaksanakan secara 

kelembagaan 

   Membuat surat ke Biro Kehumasan dan 

Urusan Internasional (BKUI) UST 

  Kerjasama masih 

terbatas dalam satu 

bidang kerjasama 

Perlu adanya kerjasama lebih dari satu 

bidang 

 

Keterlaksanaan Rencana Tindak Lanjut 

Telah membuat surat ke Biro Kehumasan dan Urusan Internasional (BKUI) UST 

 

 


