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A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP 

Visi 

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang 

bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, 

dan membangkitkan sikap peduli. 

Misi 

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-

sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk 

menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi; 

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan  mengkaji 

kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu 

lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat; 

3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan 

berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan 

pengembangan wawasan kemanusiaan; dan  

4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi 

persatuan bangsa. 

Tujuan 

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat. 

2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu 

filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat  melalui pengembangan penelitian dan 

inovasi. 

3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 

4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang 

terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan 

masyarakat. 

5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan 

pengembangan pendidikan tinggi. 

6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani 

dalam bertindak. 
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7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk 

meraih daya saing internasional. 

Motto 

Fides, Veritas, Ministerium. 

B. Rasionale 

1. Standar Identitas ditetapkan sebagai kriteria atau dasar bagi STFSP untuk 

merumuskan, menetapkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran STFSP. STFSP sebagai sebuah lembaga publik dengan tujuan 

tertentu membutuhkan Visi dan Misi agar rencana strategis dan rencana operasional 

yang sudah dirumuskan dapat berjalan secara efektif. Visi-Misi membantu STFSP 

untuk membuat Tujuan dan Sasaran Organisasi.  

2. Standar Identitas ini juga berfungsi sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi 

pencapaian, indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan dalam 

hubungannya dengan VMTS STFSP.  

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar 

1. Ketua STFSP 

2. YPTKKM 

3. Mahasiswa 

4. Dosen 

5. Tenaga Kependidikan 

D. Definisi Istilah 

1. Visi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang 

diharapkan oleh STFSP dan seluruh unit kerja di sivitas akademik STFSP. 

2. Misi adalah rumusan yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah 

keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke 

masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. 

3. Tujuan adalah rumusan tentang hasil khusus Institusi dalam bentuk profil kompetensi 

yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut 

oleh stakeholders internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja. 

4. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan 

yang telah ditetapkan. 
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5. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJT) adalah dokumen yang berisi 

rencana dan program pengembangan STFSP untuk dua puluh (20) tahun ke depan. 

6. Rencana Strategis adalah dokumen yang berisi penjabaran dari rencana 

pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan 

lima (5) tahun. 

7. Rencana Operasional adalah penjabaran dari rencana strategis yang memuat 

program dan kegiatan selama satu (1) tahun. 

E. Pernyataan Isi Standar  

Pernyataan Isi Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Indikator Ketercapaian 

 STFSP harus memiliki 

rumusan Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran 

yang dirumuskan 

melalui sebuah proses 

refleksi dan kajian yang 

mendalam yang 

melibatkan pemangku 

kepentingan baik 

internal maupun 

eksternal, sambil 

memperhatikan 

kemajuan teknologi dan 

ilmu pengetahuan, serta 

kebutuhan 

pengembangan STFSP. 

 Membuat 

panduan/pedoman 

penyusunan VMTS 

melalui workshop atau 

hari-hari studi 

bersama. 

 Membentuk tim 

penyusunan VMTS 

yang melibatkan 

pemangku 

kepentingan internal 

dan eksternal 

 Mengadakan 

lokakarya/hari-hari 

studi penyusunan 

VMTS. 

 Mengalokasikan 

anggaran untuk 

penyusunan, 

sosialisasi dan 

implementasi VMTS 

 Tersedinya dokumen 

formal VMTS STFSP, 

yang terdiri dari 

- Panduan 

Penyusunan VMTS 

- Panduan Evaluasi 

VMTS 

- Panduan Sosialisasi 

- Panduan 

implementasi VMTS 

 Tersedianya dokumen 

formal yang berisikan 

rumusan VMTS STFSP 

 Tersedianya 

dokumentasi formal 

dalam bentuk Surat 

Keputusan penetapan 

VMTS oleh Ketua 

STFSP/Ketua 

YPTKKM. 

 Tersedianya Budget 

untuk VMTS. 

 Ketua STFSP 

berkewajiban untuk 

 Mengadakan 

pertemuan khusus 

 Bukti pelaksanaan 

sosialisasi VMTS, 
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menjamin bahwa 

segenap sivitas 

akademik STFSP 

memahami VMTS, 

menghayati semangat 

dan nilainya, serta 

menjadikannya sebagai 

inspirasi dan motivator 

dalam kinerja. Ketua 

STFSP harus 

mensosialisasikan 

VMTS kepada segenap 

sivitas akademik 

STFSP. 

sosialisasi VMTS 

kepada mahasiswa, 

tenaga pengajar dan 

tenaga kependidikan. 

 Membuat poster, 

video/film singkat 

dalam rangka 

sosialisasi VMTS. 

 Membuat survei 

tentang tingkat 

pemahaman dan 

internalisasi VMTS. 

dalam bentuk 

dokumentasi kegiatan, 

hasil poster/video 

sosialisasi. 

 Hasil survei tentang 

tingkat pemahaman 

sivitas akademik 

tentang VMTS. 

 STFSP harus memiliki 

rencana pengembangan 

jangka panjang, jangka 

menengah dan jangka 

pendek, yang memuat 

indikator kinerja, baik 

indikator kinerja utama 

maupun indikator kinerja 

tambahan, dan 

targetnya  untuk 

mengukur ketercapaian 

tujuan strategis yang 

telah ditetapkan.   

 Menyusun 

Panduan/Pedoman 

pembuatan RPJP, 

Renstra/Renop 

 Membuat kajian ulang 

atas dokumen RPJP 

STFSP yang telah 

disusun sambil melihat 

perkembangan terbaru 

di tengah masyarakat. 

 Membuat evaluasi 

pelaksanaan 

Renstra/Renop 2018-

2023. 

 Mengadakan 

lokakarya/workshop 

penyusunan 

Renstra/Renop tahun 

2023-2028. 

 Tersedianya dokumen 

Panduan Penyusunan 

RPJP, Renstra/Renop 

 Tersedianya dokumen 

formal Rencana 

Pengembangan Jangka 

Panjang STFSP 2018-

2038. 

 Tersedianya Dokumen 

Formal Renstra/Renop 

STFSP tahun 2018-

2023. 

 Bukti dokumen hasil 

evaluasi Renstra/Renop 

2018-2023. 

 Tersedianya Renstra 

dan Renop STFSP 

tahun 2023-2028. 

 Setiap akhir tahun 

akademik, STFSP harus 

 Menyusun kebijakan 

dan panduan evaluasi 

 Tersedianya dokumen 

kebijakan dan panduan 
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mengadakan kajian dan 

evaluasi tentang 

pemahaman, 

penghayatan dan effect 

dari VMTS terhadap 

Pimpinan, Dosen, 

Tenaga Kependidikan 

dan Mahasiwa/i STFSP. 

VMTS. 

 Menugaskan LPPM 

membuat kajian dan 

evaluasi VMTS, dan 

memberikan 

rekomendasi untuk 

perbaikan. 

evaluasi VMTS. 

 Tersedianya 

dokumentasi hasil 

evaluasi pelaksanaan 

VMTS. 

 Catatan rekomendasi 

dan langka-langka 

pengembangan. 

 

F. Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pelaksanaan Standar 

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen: 

 Panduan Penyusunan, Evaluasi, Sosialisasi, dan Implementasi VMTS. 

 Formulir Survei Tingkat Pemahaman VMTS. 

 Panduan Penyusunan RPJP, Renstra, Renop. 

G. Referensi 

 Statuta STFSP 2018 

 RPJP STFSP 2018-2038 

 Renstra/Renop STFSP 2018-2023. 

 Kriteria dan Prosedur IAPT 3.0 (BAN-PT 2020). 

 Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, 

Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (2020). 

 Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0. 



 

 


