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SISTEM PENJAMINAN MUTU KEMAHASISWAAN 
 

Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan wadah kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, oleh karena itu kegiatan 

Ormawa semestinya sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UNU Blitar. Melalui Ormawa 

diharapkan dapat meningkatkan potensi, bakat, dan minat mahasiswa untuk lebih berprestasi demi 

reputasi individu mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, Universitas, Blitar Raya dan negara 

Republik Indonesia. 

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan sistem 

penjaminan mutu Ormawa yang dimaksudkan sebagai perangkat dasar untuk peningkatan kualitas 

organisasi secara berkelanjutan. Selain perangkat kelembagaan yang terintegrasi dengan 

unit/gugus jaminan mutu yang ada, sistem penjaminan mutu Ormawa ini juga memiliki dokumen 

tentang Sistem Jaminan Mutu Ormawa, Kelengkapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Ormawa 

dan Evaluasi Diri Ormawa. Ketersediaan dan isi keseluruhan dokumen tersebut perlu diatur oleh 

kebijakan pimpinan perguruan tinggi dalam suatu Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi karena 

sistem penjaminan mutu Ormawa merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem penjaminan 

mutu perguruan tinggi. 

Melalui kebijakan dan pengaturan tentang sistem penjaminan mutu Ormawa serta 

pelaksanaan yang konsisten, UNU Blitar memastikan bahwa Ormawa dapat: 

1. Berperan aktif dalam pemenuhan standar mutu organisasi kemahasiswaan. 

2. Memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada anggota dan pemangku 

kepentingan lainnya melalui peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu secara 

berkelanjutan. 

3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). 

4. Berperan aktif dalam implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi. 

Sistem penjaminan mutu Ormawa dikembangkan secara terintegrasi dalam sistem 

penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mempertimbangkan atau menggunakan 10 standar 

sebagai berikut: 

Standar 1. Spesifikasi, Visi, Misi, Tujuan/kompetensi, dan Tata Tertib Organisasi. 

Standar 2. Perencanaan Strategis 

Standar 3. Tata Kelola Organisasi 

Standar 4. Kompetensi dan Sumber Daya Manusia 

Standar 5. Program Kerja 

Standar 6. Sarana dan Prasarana 

Standar 7. Jejaring dan Alumni 

Standar 8. Manajemen Keuangan 

Standar 9. Prestasi dan Reputasi 

Standar 10. Monitoring dan Evaluasi 
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STANDAR 1 

SPESIFIKASI, MISI, TUJUAN/KOMPETENSI, DAN 

TATA TERTIB ORGANISASI 

 
1. Deskripsi singkat spesifikasi organisasi: 

 

 
2. Visi organisasi: 

 
 

 
3. Misi organisasi: 

 

 

 
4. Tujuan/kompetensi organisasi: 

(Penjelasan singkat, spesifikasi dari organisasi, kekhasan, keunggulan dan potensinya 

mengangkat nama baik UNU Blitar) 

 

 

Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis, SK legalitas 

(Pemaparan visi organisasi) 

 

 

Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis 

(Pemaparan misi organisasi) 

 

 

Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis 

(Pemaparan tujuan atau kompetensi yang diharapkan dari keikutsertaan dalam organisasi) 

Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis 
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5. Tata tertib organisasi: 

 

 
6. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan/kompetensi, dan tata tertib organisasi: 

 

 

 
7. Strategi sosialisasi visi, misi, tujuan/kompetensi, dan tata tertib organisasi sehingga 

diketahui baik oleh anggota maupun masyarakat khususnya mahasiswa secara umum: 

(Penjelasan tata tertib umum organisasi) 

 

 

Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis 

(Penjelasan tentang tata cara penyusunan, penentuan visi, misi dan tujuan/kompetensi 

organisasi) Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan 

(Penjelasan tentang strategi sosialisasi yang dilakukan) 

Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan 
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STANDAR 2 

PERENCANAAN STRATEGIS 

 
1. Deskripsi pentingnya pemanfaatan rencana strategis dalam satu tahun (renstra) dalam 

organisasi: 
 
 

 
2. Mekanisme penetapan renstra pengembangan dalam pencapaian visi, 

misi, pencapaian kompetensi organisasi: 
 

 
3. Strategi sosialisasi renstra organisasi sehingga diketahui baik oleh anggota maupun 

masyarakat  khususnya mahasiswa secara umum: 

Penjelasan tentang cara memanfaatkan renstra dalam menjalankan aktivitasnya 

 

 

Dokumen pendukung: Renstra selama periode pengurusan 

(Penjelasan tentang tata cara menetapkan renstra) 

 

 

Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan 

(Penjelasan tentang cara menyosialisasikan renstra) 

Dokumen pendukung: Dokumentasi, penggunaan media dsb. 
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STANDAR 3 

TATA KELOLA ORGANISASI 

 
1. Bagan/skema struktur kepengurusan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi masing- 

masing: 
 

 
2. Personalia kepengurusan organisasi: 

 

 
3. Deskripsi singkat tata cara kesekretariatan dikelola, termasuk penanganan 

surat masuk/keluar, manajemen arsip, dokumentasi kegiatan, dan sebagainya: 

(Pemaparan tentang bagan/skema struktur kepengurusan dan tupoksi masing-

masing) Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis 

(Pemaparan tentang setiap personalia sesuai posisinya masing-masing dalam 

bagan/skema struktur kepengurusan) 

 

 

Dokumen pendukung: Profil organisasi, SK atau dokumen sejenis 

(Penjelasan tentang Standard Operating Procedure (SOP) kesekretariatan) 

 

 

Dokumen pendukung: Catatan surat masuk/keluar, dokumentasi arsip surat, bentuk 

lambang, cap/stempel, kop surat dan dokumen sejenis 
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STANDAR 4 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 
1. Deskripsi singkat sumber daya manusia, aktivis, atau anggota organisasi: 

 

 
2. Usaha khusus peningkatan motivasi kepada anggota untuk aktif berorganisasi dan beraktivitas: 

 

(Penjelasan singkat mengenai situasi dan statistik keanggotaan organisasi) 

Dokumen pendukung: Album anggota atau daftar identitas anggota per periode 

(Penjelasan tentang strategi untuk meningkatkan motivasi anggota) 

Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan 
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STANDAR 5 

PROGRAM KERJA 

 
1. Mekanisme penyusunan program kerja organisasi: 

 

 
2. Deskripsi singkat keunggulan program kerja organisasi dan usaha sosialisasinya: 

(Penjelasan tentang mekanisme/tata cara menyusun dan menetapkan program kerja) 

Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan 

(Penjelasan tentang keunggulan atau inovasi pada program kerja serta strategi sosialisasinya) 

 

Dokumen pendukung: Tabel agenda program kerja meliputi rencana pelaksanaan, nama 

kegiatan, tujuan kegiatan, estimasi anggaran, personalia penanggung jawab kegiatan, dokumentasi 

kegiatan sosialisasi program kerja, Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahunan 
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STANDAR 6 

SARANA DAN PRASARANA 

 
1. Deskripsi sarana dan prasarana yang dimiliki: 

 

 
2. Pandangan umum mengenai kondisi ideal sarana dan prasarana untuk mendukung 

kinerja organisasi: 

(Penjelasan tentang situasi sarana dan prasarana/inventaris organisasi) 

 

 

Dokumen pendukung: Daftar inventaris yang meliputi nama sarana dan prasarana, sumber 

pengadaan, kondisi, dilengkapi dengan foto sarana dan prasarana 

(Pemaparan opini tentang kebutuhan sarana dan prasarana terkait kondisi yang dianggap ideal) 
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STANDAR 7 

JEJARING DAN ALUMNI 

 
1. Deskripsi peran serta alumni organisasi dalam mengembangkan organisasi: 

 

 
2. Deskripsi usaha-usaha yang dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait: 

(Penjelasan tentang keterlibatan alumni dalam pengembangan organisasi) 

 

 

Dokumen pendukung: Daftar alumni, berita acara kegiatan, dokumentasi kegiatan yang 

melibatkan alumni) 

(Penjelasan tentang usaha yang dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar 

terkait misalnya donatur, sponsorship atau kegiatan lainnya) 

 

Dokumen pendukung: Data kerja sama yang pernah dilakukan meliputi pihak yang bekerja 

sama, bentuk kerja sama dan dokumentasinya 
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STANDAR 8  

MANAJEMEN KEUANGAN 

 
1. Deskripsi strategi umum pengelolaan keuangan: 

 

 

 
2. Deskripsi usaha penggalian sumber-sumber dana organisasi: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Penjelasan tentang Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan secara 

umum) Dokumen pendukung: Neraca keuangan Bulanan 

(Penjelasan secara umum tentang usaha-usaha dalam penggalian dana organisasi baik 

formal maupun informal melalui kegiatan kreatif) 

 

Dokumen pendukung: Dokumentasi kegiatan 
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STANDAR 9 

PRESTASI DAN REPUTASI 

 
1. Deskripsi keunggulan dan reputasi organisasi melalui capaian prestasi formal (diakui) yang 

telah diraih atau kegiatan unggulan lain. Jelaskan bagaimana hal itu mengangkat nama UNU 

Blitar: 

(Penjelasan tentang keunggulan organisasi dalam prestasi maupun reputasi bagi perguruan 

tinggi maupun secara umum pada masyarakat dan darah dimana perguruan tinggi berada) 

 

 

Dokumen pendukung: Daftar prestasi dilengkapi fotokopi sertifikat, piagam atau 

dokumentasi sejenis. 
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STANDAR 10 

MONITORING DAN EVALUASI 

 
1. Deskripsi kegiatan evaluasi periode kepengurusan sebelumnya dilakukan: 

 

 

 
2. Deskripsi cara monitoring dan evaluasi kinerja dan aktivitas rutin organisasi: 

 

 
3. Deskripsi prosedur monitoring dan evaluasi setiap program kerja yang terlaksana: 

(Penjelasan tentang kegiatan evaluasi periode kepengurusan sebelumnya untuk perbaikan atau 

pengembangan pada periode kepengurusan sesudahnya) 

 

Dokumen pendukung: Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus sebelumnya, berita 

acara evaluasi kegiatan dan dokumentasi. 

(Penjelasan tentang cara melakukan evaluasi kinerja harian 

organisasi) Dokumen pendukung: Berita acara kegiatan, dokumentasi 

(Penjelasan tentang prosedur evaluasi pada setiap kegiatan yang terlaksana) 

 

 

Dokumen pendukung: Laporan kegiatan dan keuangan tiap program kerja, berita acara 

kegiatan dan dokumentasi 



 

 
 

 

DOKUMEN EVALUASI DIRI ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR 

TAHUN: …….. 

ORMAWA: ............ 

STANDAR NO. 
KETERANGAN Ev. 

Diri 

SKOR Catatan Auditor/ 

Pembina 
1 2 3 4 

Standar 1. 

Spesifikasi, 

visi, misi, 

tujuan/ 

kompetensi, 

kurikulum, dan 

tata tertib 

organisasi 

1 Deskripsi 

singkat 

spesifikasi 

organisasi 

 Spesifikasi tidak 

jelas, tidak dapat 

membedakan 

dengan organisasi 

sejenis 

Spesifikasi cukup 

jelas, keberadaannya 

umum di setiap PT, 

berpotensi 

mengangkat nama 

PT terkait 

Spesifikasi jelas, 

keberadaannya 

penting di PT, 

berpotensi 

mengangkat nama 

PT terkait dan 

daerah 

Spesifikasi sangat 

jelas, penting 

keberadaannya, 

memiliki kekhasan 

dan keunggulan, 

berpotensi 

mengangkat nama 

PT terkait dan 

daerah 

 

 2 Visi organisasi  Tidak memiliki 

visi yang jelas dan 

terstruktur (tidak 

tertulis) 

Visi cukup jelas 

namun tidak 

memperlihatkan 

orientasi 

pengembangan ke 

depan 

Visi cukup jelas 

dengan orientasi 

masa depan yang 

cukup baik 

Visi sangat jelas 

dan memiliki 

orientasi masa 

depan yang baik 

 

 3 Misi 

organisasi 

 Misi tidak jelas Terdapat misi yang 

tidak mendukung 

visi organisasi 

Memiliki misi yang 

kuat namun kurang 

kuat dalam 

mendukung visi 

organisasi 

Memiliki misi yang 

sangat kuat dan 

mendukung visi 

organisasi 

 



 

 
 

 4 Tujuan/ 

kompetensi 

spesifik 

organisasi 

 Tujuan/kompetensi 

tidak jelas 

Tujuan/kompetensi 

cukup jelas namun 

bersifat umum dan 

kurang mendukung 

program 

pengembangan 

mahasiswa yang 

berkarakter serta 

memiliki leadership 

dan entrepreneurship 

yang kuat 

Tujuan/kompetensi 

jelas namun kurang 

nyata dalam 

mendukung 

program 

pengembangan 

mahasiswa yang 

berkarakter serta 

memiliki leadership 

dan 

entrepreneurship 

yang kuat 

Tujuan/kompetensi 

sangat jelas dan 

mendukung 

program 

pengembangan 

mahasiswa yang 

berkarakter serta 

memiliki leadership 

dan 

entrepreneurship 

yang kuat 

 

 5 Tata tertib 

organisasi 

 Tidak memiliki 

tata tertib 

organisasi secara 

jelas 

Memiliki tata tertib 

tertulis namun tidak 

lengkap dan tidak 

tersosialisasi kepada 

anggota 

Memiliki tata tertib 

tertulis yang 

lengkap (misal 

dalam bentuk 

AD/ART) namun 

tidak tersosialisasi 

kepada anggota 

Memiliki tata tertib 

tertulis yang 

lengkap (misal 

dalam bentuk 

AD/ART) 

tersosialisasi 

dengan baik kepada 

anggota 

 

 6 Mekanisme 

penyusunan 

visi, misi, dan 

tujuan/ 

kompetensi 

organisasi 

 Visi, misi, dan 

tujuan/kompetensi 

tidak tersusun 

melalui 

mekanisme yang 

baik dan jelas 

Visi, misi, dan 

tujuan/kompetensi 

tersusun namun 

hanya disusun oleh 

beberapa pengurus 

(inti) tidak 

melibatkan pengurus 

sebelumnya serta 

anggota yang lain 

dalam forum khusus 

Visi, misi, dan 

tujuan/kompetensi 

tersusun hanya 

melibatkan 

pengurus dan 

anggota, tanpa 

melibatkan 

pengurus 

sebelumnya 

Visi, misi, dan 

tujuan/kompetensi 

tersusun melalui 

mekanisme yang 

jelas dengan 

melibatkan 

pengurus 

sebelumnya serta 

anggota yang lain 

dalam forum khusus 

 



 

 
 

 7 Kurikulum 

pencapaian 

kompetensi 

Ormawa 

 Kurikulum 

Ormawa tidak 

tersedia. 

Kurikulum Ormawa 

tersedia namun 

belum memenuhi 

ketentuan. 

Kurikulum Ormawa 

telah tersedia, 

memenuhi 

ketentuan untuk 

mencapai 

kompetensi namun 

belum dilakukan 

evaluasi secara 

periodik. 

Kurikulum Ormawa 

telah tersedia 

memenuhi 

ketentuan untuk 

mencapai 

kompetensi dan 

dievaluasi secara 

periodik. 

 

8 Strategi 

sosialisasi visi, 

misi, dan 

tujuan 

organisasi 

sehingga 

diketahui baik 

oleh anggota 

maupun 

masyarakat 

khususnya 

mahasiswa 

secara umum 

 Visi, misi, dan 

tujuan/kompetensi 

tidak 

disosialisasikan 

secara khusus 

Visi, misi, dan 

tujuan/kompetensi 

disosialisasikan 

melalui sebuah 

forum namun tidak 

ada usaha sosialisasi 

yang berkelanjutan 

Visi, misi, dan 

tujuan/kompetensi 

disosialisasikan 

melalui sebuah 

forum dan 

disosialisasikan 

secara 

berkelanjutan 

namun belum 

memanfaatkan 

media dengan 

lengkap 

Visi, misi, dan 

tujuan/kompetensi 

disosialisasikan 

melalui sebuah 

forum dan 

disosialisasikan 

secara 

berkelanjutan dan 

telah memanfaatkan 

semua media 

termasuk web 

organisasi, dsb. 

 

Standar 2. 

Perencanaan 

strategis 

1 Deskripsi 

pentingnya 

pemanfaatan 

strategi 

perencanaan 

(renstra) 

organisasi 

 Tidak memiliki 

strategi yang jelas 

dalam mencapai 

visi, misi, dan 

tujuan/kompetensi 

organisasi 

Memiliki renstra 

namun tidak jelas 

dalam mendukung 

pencapaian visi, 

misi, dan 

tujuan/kompetensi 

organisasi 

Memiliki renstra 

yang cukup jelas 

namun kurang 

mendukung 

pencapaian visi, 

misi, dan 

tujuan/kompetensi 

organisasi 

Memiliki renstra 

yang jelas dan 

mendukung 

pencapaian visi, 

misi, dan 

tujuan/kompetensi 

organisasi, sesuai 

dengan program PT 

 



 

 
 

 2 Mekanisme 

penetapan 

rencana 

strategi 

pengembangan 

dalam 

pencapaian 

visi, misi, 

pencapaian 

tujuan/ 

kompetensi 

organisasi 

 Renstra tidak 

tersusun melalui 

mekanisme yang 

baik dan jelas 

Renstra tersusun 

namun hanya 

disusun oleh 

beberapa pengurus 

(inti) tidak 

melibatkan pengurus 

sebelumnya serta 

anggota yang lain 

dalam forum khusus 

Renstra tersusun 

hanya melibatkan 

pengurus dan 

anggota, tanpa 

melibatkan 

pengurus 

sebelumnya 

Renstra tersusun 

melalui mekanisme 

yang jelas dengan 

melibatkan 

pengurus 

sebelumnya serta 

anggota yang lain 

dalam forum 

khusus 

 

 3 Strategi 

sosialisasi 

rencana 

strategis 

organisasi 

sehingga 

diketahui baik 

oleh anggota 

maupun 

masyarakat 

khususnya 

mahasiswa 

secara umum 

 Renstra tidak 

disosialisasikan 

secara khusus 

Renstra 

disosialisasikan 

melalui sebuah 

forum namun tidak 

ada usaha sosialisasi 

yang berkelanjutan 

Renstra 

disosialisasikan 

melalui sebuah 

forum dan 

disosialisasikan 

secara 

berkelanjutan 

namun belum 

memanfaatkan 

media dengan 

lengkap 

Renstra 

disosialisasikan 

melalui sebuah 

forum dan 

disosialisasikan 

secara 

berkelanjutan dan 

telah memanfaatkan 

semua media 

termasuk web 

organisasi, dsb 

 

Standar 3. Tata 

Kelola 

Organisasi 

1 Bagan/skema 

struktur 

kepengurusan 

organisasi 

beserta tugas 

pokok dan 

fungsi 

(tupoksi) 

 Tidak memiliki 

skema struktur 

organisasi yang 

jelas 

Memiliki struktur 

organisasi namun 

tidak jelas 

tupoksinya 

Memiliki struktur 

organisasi yang 

jelas dengan 

tupoksi yang 

kurang mendukung 

tercapainya tujuan 

organisasi secara 

umum 

Memiliki struktur 

organisasi yang 

jelas dengan 

tupoksi yang 

mendukung 

tercapainya tujuan 

organisasi dan PT 

 



 

 

 2 Personalia 

kepengurusan 

organisasi 

 Tidak memiliki 

daftar pengurus 

secara jelas 

Memiliki daftar 

pengurus yang 

lengkap, namun 

tidak menunjukkan 

visi regenerasi dan 

kontribusi berbagai 

fakultas/prodi 

Memiliki daftar 

pengurus yang 

lengkap dengan 

menunjukkan visi 

regenerasi namun 

belum 

memperlihatkan 

kontribusi berbagai 

fakultas/prodi 

Memiliki daftar 

pengurus yang 

lengkap dengan 

menunjukkan visi 

regenerasi dan 

kontribusi berbagai 

fakultas/prodi. 

 

 3 Deskripsi 

singkat 

bagaimana 

kesekretariatan 

dikelola, 

termasuk 

penanganan 

surat 

masuk/keluar, 

manajemen 

arsip, 

dokumentasi 

kegiatan, dan 

sebagainya 

 Hanya memiliki 

lambang, cap, 

kertas surat, 

namun tidak 

terdapat SOP yang 

jelas dalam 

penanganan 

kesekretariatan, 

tidak ada 

dokumentasi surat, 

dan tidak ada 

manajemen arsip 

yang baik 

Memiliki lambang, 

cap, kertas surat, 

sudah memiliki 

catatan surat, walau 

tidak terarsip dengan 

baik, dan tidak 

memiliki SOP yang 

jelas dalam 

penanganan 

kesekretariatan 

Memiliki lambang, 

cap, kertas surat, 

sudah memiliki 

catatan surat, 

terarsip dengan 

baik, namun tidak 

memiliki SOP yang 

jelas dalam 

penanganan 

kesekretariatan 

Memiliki lambang, 

cap, kertas surat, 

sudah memiliki 

catatan surat, 

terarsip dengan 

baik, dan memiliki 

SOP yang jelas 

dalam penanganan 

kesekretariatan 

 

Standar 4. 

Sumber Daya 

Manusia 

1 Deskripsi 

singkat sumber 

daya manusia, 

aktivis, atau 

anggota 

organisasi 

 Tidak memiliki 

album/daftar 

anggota secara 

lengkap 

Memiliki 

album/daftar anggota 

namun isian data 

tidak lengkap 

Memiliki 

album/daftar 

anggota dengan 

isian data lengkap 

namun anggotanya 

tidak sesuai dengan 

kaidah Ormawa 

sebagai organisasi 

untuk mahasiswa 

PT, sebaran asal 

fakultas/prodi 

peserta 

Memiliki 

album/daftar 

anggota dengan 

isian data lengkap, 

dengan anggota 

mahasiswa PT 

dengan sebaran asal 

fakultas/prodi yang 

baik 

 



 

 

 2 Usaha khusus 

peningkatan 

motivasi 

kepada 

anggota untuk 

aktif 

berorganisasi 

dan 

beraktivitas 

 Tidak ada usaha 

yang jelas 

Ada usaha namun 

tidak terprogram dan 

tidak terencana 

secara khusus 

Ada usaha namun 

hanya dalam 

kegiatan rutin dan 

bersifat normatif, 

termasuk 

memperhitungkan 

program - program 

PT 

Ada usaha yang 

khusus dan 

terencana termasuk 

memperhitungkan 

program - program 

PT 

 

Standar 5. 

Program Kerja 

1 Mekanisme 

penyusunan 

program kerja 

organisasi 

 Program kerja 

tidak tersusun 

melalui 

mekanisme yang 

baik dan jelas 

Program kerja 

tersusun namun 

hanya disusun oleh 

beberapa pengurus 

(inti) tidak 

melibatkan pengurus 

sebelumnya serta 

anggota yang lain 

dalam forum khusus 

Program kerja 

tersusun hanya 

melibatkan 

pengurus dan 

anggota, tanpa 

melibatkan 

pengurus 

sebelumnya 

Program kerja 

tersusun melalui 

mekanisme yang 

jelas dengan 

melibatkan 

pengurus 

sebelumnya serta 

anggota yang lain 

dalam forum khusus 

 

 2 Deskripsi 

singkat 

keunggulan 

program kerja 

organisasi dan 

usaha 

sosialisasinya 

 Tidak memiliki 

program kerja 

yang jelas 

Program kerja jelas 

namun tidak 

didokumentasikan 

secara sistematis 

(termasuk 

ketidakjelasan RKT 

yang diajukan) 

Program 

terdokumentasi 

dengan baik 

(termasuk RKT 

resmi) namun hanya 

tersosialisasikan 

pada pengurus 

Program 

terdokumentasi 

dengan baik 

(termasuk RKT 

resmi) dan 

tersosialisasikan 

pada pengurus 

maupun anggota 

 

Standar 6. 

Sarana dan 

Prasarana 

1 Deskripsi 

sarana dan 

prasarana 

(sarpras) yang 

dimiliki 

 Organisasi tidak 

mengetahui 

sarpras yang 

menjadi tanggung 

jawabnya 

Organisasi 

mengetahui sarpras 

yang menjadi 

tanggung jawabnya, 

namun tidak 

memiliki daftar 

inventaris yang baik 

Organisasi 

mengetahui sarpras 

yang menjadi 

tanggung jawabnya, 

memiliki daftar 

inventaris namun 

sarpras tersebut 

tidak termanfaatkan 

dengan baik  

Organisasi 

mengetahui sarpras 

yang menjadi 

tanggung jawabnya, 

memiliki daftar 

inventaris, dan 

termanfaatkan 

dengan baik 

 



 

 

 2 Pandangan 

umum 

mengenai 

kondisi ideal 

sarana dan 

prasarana 

untuk 

mendukung 

kinerja 

organisasi 

 Organisasi tidak 

memiliki visi yang 

jelas terhadap 

kondisi ideal 

sarpras yang 

seharusnya 

Organisasi memiliki 

visi yang jelas 

terhadap kondisi 

ideal sarpras yang 

seharusnya, namun 

tidak melakukan 

usaha untuk 

mewujudkannya 

Organisasi memiliki 

visi yang jelas 

terhadap kondisi 

ideal sarpras yang 

seharusnya, namun 

usaha yang 

diakukan untuk 

mewujudkannya 

tidak cukup 

komprehensif 

Organisasi memiliki 

visi yang jelas 

terhadap kondisi 

ideal sarpras yang 

seharusnya, dan 

telah melakukan 

usaha yang 

maksimal dan 

komprehensif 

 

Standar 7. 

Jejaring dan 

Alumni 

1 Deskripsi 

peran serta 

alumni 

organisasi 

dalam 

mengembang 

kan organisasi 

 Organisasi tidak 

menganggap 

penting peran 

alumni 

Organisasi 

menganggap penting 

peran alumni namun 

tidak melakukan 

usaha khusus 

penjaringan alumni 

Organisasi 

menganggap 

penting peran 

alumni dan 

melakukan usaha 

khusus 

pengembangan 

jaringan, namun 

belum terwujud 

suatu manfaat yang 

konkret dalam 

bentuk kegiatan 

Organisasi 

menganggap 

penting peran 

alumni dan 

melakukan usaha 

khusus 

pengembangan 

jaringan, dan telah 

terwujud manfaat 

yang konkret dalam 

bentuk kegiatan 

 

 2 Usaha – usaha 

yang 

dilakukan 

untuk menjalin 

kerja sama 

dengan pihak – 

pihak terkait 

 Organisasi tidak 

menganggap 

penting peran 

jejaring pihak luar 

Organisasi 

menganggap penting 

peran jejaring pihak 

luar namun tidak 

melakukan usaha 

khusus 

pengembangan 

jaringan 

Organisasi 

menganggap 

penting peran 

jejaring pihak luar 

dan melakukan 

usaha khusus 

pengembangan 

jaringan, namun 

belum terwujud 

suatu manfaat yang 

konkret dalam 

bentuk kegiatan 

Organisasi 

menganggap 

penting peran 

jejaring pihak luar 

dan melakukan 

usaha khusus 

pengembangan 

jaringan, dan telah 

terwujud suatu 

manfaat yang 

konkret dalam 

bentuk kegiatan 

 



 

 
 

Standar 8. 

Manajemen 

Keuangan 

1 Deskripsi 

strategi umum 

pengelolaan 

keuangan 

 Organisasi tidak 

memiliki 

manajemen 

keuangan yang 

jelas 

Organisasi memiliki 

manajemen 

keuangan namun 

hanya memiliki 

catatan dan tidak 

memiliki neraca 

keuangan yang 

lengkap 

Organisasi memiliki 

manajemen 

keuangan dan 

memiliki neraca 

keuangan, namun 

tidak menunjukkan 

situasi terkini dari 

kondisi keuangan 

organisasi 

Organisasi memiliki 

manajemen 

keuangan dan 

memiliki neraca 

keuangan yang 

lengkap dan terkini 

secara rapi. 

 

 2 Deskripsi 

usaha 

penggalian 

sumber – 

sumber dana 

organisasi 

 Organisasi hanya 

mengandalkan 

dana universitas 

atau melakukan 

penggalian dana 

secara ilegal 

Organisasi 

melakukan 

penggalian dana 

hanya ketika 

dilakukan kegiatan - 

kegiatan khusus dan 

tidak dilaksanakan 

secara sistematis 

Selain dana dari PT, 

organisasi memiliki 

donator/bapak 

angkat/sponsor 

namun sifatnya 

tidak tetap dan tidak 

formal 

Selain dana dari 

PT, organisasi 

memiliki 

donator/bapak 

angkat/sponsor 

tetap yang formal 

 

Standar 9. 

Prestasi dan 

Reputasi 

1 Deskripsi 

keunggulan 

dan reputasi 

organisasi 

melalui 

capaian 

prestasi formal 

(diakui) yang 

telah diraih 

atau kegiatan 

unggulan lain, 

sehingga 

mengangkat 

nama PT 

 Tidak memiliki 

prestasi/reputasi 

yang dapat 

diunggulkan 

Prestasi tertinggi 

tingkat lokal/regional 

atau aktivitasnya 

mengangkat reputasi 

PT di tingkat 

lokal/regional 

Prestasi tertinggi 

tingkat nasional 

atau aktivitasnya 

mengangkat 

reputasi PT di 

tingkat nasional 

Prestasi tertinggi 

tingkat 

internasional atau 

aktivitasnya 

mengangkat 

reputasi PT di 

tingkat 

internasional 

 



 

 
 

Standar 10. 

Monitoring dan 

Evaluasi 

1 Deskripsi 

kegiatan 

evaluasi 

periode 

kepengurusan 

sebelumnya 

dilakukan 

 Evaluasi tidak 

dilakukan 

Evaluasi dilakukan 

hanya oleh pengurus 

inti, tanpa 

melibatkan pengurus 

inti terdahulu 

Evaluasi dilakukan 

oleh seluruh 

pengurus, tanpa 

melibatkan 

pengurus inti 

terdahulu 

Evaluasi dilakukan 

oleh seluruh 

pengurus dan 

melibatkan 

pengurus inti 

terdahulu 

 

  

 

 

2 

Deskripsi 

kegiatan 

monitoring 

dan evaluasi 

kinerja dan 

aktivitas rutin 

organisasi 

dilakukan 

 Rapat pengurus 

tidak terprogram 

Rapat pengurus 

dilakukan namun 

bersifat insidental 

(jangka waktu yang 

relatif lama) 

Rapat rutin 

pengurus 

terprogram namun 

hanya untuk 

pengurus inti 

Rapat rutin 

pengurus 

terprogram baik 

untuk pengurus inti 

maupun pengurus 

secara keseluruhan 

 

 3 Deskripsi 

kegiatan 

monitoring 

dan evaluasi 

setiap 

program kerja 

yang 

terlaksana 

dilakukan 

 Tidak ada laporan 

kegiatan pada 

pengurus 

Ada laporan namun 

tidak ada rapat 

khusus evaluasi 

dalam setiap 

program kerja yang 

dilakukan 

Rapat evaluasi 

dalam setiap 

program kerja 

dilakukan hanya 

oleh panitia 

Rapat evaluasi 

dalam setiap 

program kerja 

dilakukan oleh 

panitia dan 

pengurus inti 

 

 

 


