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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. Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi, STFSP sebagai Perguruan Tinggi Swasta memiliki 

otonomi salah satunya untuk mengatur norma dan kebijakan operasional dalam 

bidang non-akademik. Inilah yang menjadi dasar bagi STFSP untuk menyusun dan 

menetapkan standar-standar non-akademik, salah satunya adalah menetapkan 

Standar Informasi sebagai bagian dari Standar Sarana dan Prasarana. 

2. Salah satu penjabaran Visi Renstra/Renop STFSP 2018-2023 adalah 

menyelenggarakan dan menguatkan system, sarana dan prasarana informasi STFSP 

yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan dan memajukan penggunaan 

teknologi informasi yang tepat guna. Atas dasar itu, STFSP menyusun dan 

menetapkan Standar Informasi sebagai bagian dari indikator kinerja utama STFSP. 

3. Standar ini dibuat dan ditetapkan juga sebagai panduan bagi STFSP dalam rangka 

mewujudkan tata pamong universitas yang baik (Good University Governance/GUG), 

dengan lima pilarnya, yakni kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, 

keadilan, mengimplementasikan sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan 

kerja sama dengan mitra.  

4. Standar Informasi dibuat dan ditetapkan sebagai panduan bagi STFSP untuk 

memenuhi kelengkapan dan prosedur serta mekanisme pengelolaan dalam rangka 

persiapan audit eksternal atau akreditasi peningkatan status STFSP. 

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

1. YPTKKM 

2. Ketua STFSP 

3. Dosen 

4. Tenaga Kependidikan 

5. Mahasiswa 
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D. Definisi Istilah 

Tidak ada istilah spesifik 

E. Pernyataan Isi Standar  

Pernyataan Isi Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Indikator Ketercapaian 

 STFSP, mulai tahun 

2022, harus memiliki 

sistem informasi untuk 

layanan administrasi 

yang efektif, mudah 

diakses, lengkap dan 

mutakir, terintegrasi 

dan digunakan untuk 

mengambil keputusan, 

yang mencakup: 

- Informasi akademik 

- Informasi keuangan 

- Informasi 

SDM/Kepegawaian 

- Informasi 

Perpustakaan 

- Informasi 

lulusan/penguna 

lulusan 

- Informasi inventaris 

 Membuat 

anggaran/budget 

penyediaan, 

operasionalisasi dan 

pemutakhiran sistem 

informasi di STFSP. 

 Menyusun panduan 

kebijakan dan 

pedoman sistem 

informasi di STFSP 

 Mengangkat tenaga 

ahli/operator 

berkompeten untuk 

pengelolaan sistem 

informasi. 

 

 Tersedianya sistem 

informasi layanan akademik 

dan non-akademik, yang 

mencakup informasi 

akademik, informasi 

keuangan, informasi 

SDM/kepegawaian, 

informasi perpustakaan, 

informasi lulusan/pengguna, 

dan informasi inventaris. 

 Tersedianya kebijakan dan 

pedoman sistem informasi 

STFSP. 

 Adanya tenaga operator 

yang berkompeten. 

 Tersedianya bukti evaluasi 

penggunaan/pemanfaatan 

sistem informasi. 

 STFSP harus memiliki 

sistem Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi untuk 

mengelola layanan 

proses pembelajaran, 

penelitian, dan PkM 

yang efektif, mudah 

diakses dan dievaluasi 

 Membuat anggaran 

penyediaan sistem 

TIK untuk layanan 

pembelajaran, 

penelitian dan PkM. 

 Menyediakan 

teknisi/operator yang 

mumpuni dalam 

bidang TIK. 

 Tersedianya dokumen 

anggaran untuk pengadaan 

dan pengelolaan sistem TIK. 

 Tersedia seorang tenaga 

operator yang mumpuni 

dalam bidang TIK, 

dibuktikan dengan 

ijazah/sertiikat kompetensi 
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secara berkala, yang 

mencakup: 

- ketersediaan 

layanan e-learning, 

- perpustakaan (e-

journal, e-book, 

repository, dll.). 

 Sosialisasi dan 

pelatihan 

penggunakan sistem 

TIK. 

 100% dosen dan tenaga 

kependidikan mumpuni 

dalam penggunaan sistem 

TIK. 

 Tersedianya layanan e-

learning, e-journal, e-book, 

repository, e-library. 

 STFSP, mulai tahun 

2022, harus memiliki 

jaringan internet 

nirkabel (wireless 

network) dengan 

jangkauan wilayah 

lokal yang lebih luas 

(Local Area Network), 

sehingga seluruh 

ruangan STFSP 

memiliki akses 

jaringan internet.  

 Membuat anggaran 

pengadaan jaringan 

internet yang lebih 

luas. 

 Akses internet yang cepat 

tersedia di semua ruangan 

kampus STFSP, dibuktikan 

dengan info/laporan quality 

control jaringan internet. 

 Adanya bukti survei tingkat 

kepuasan dosen/mahasiswa 

dalam penggunaan jaringan 

internet di STFSP. 

 

F. Dokumen yang Diperlukan untuk Mencapai Standar 

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen: 

 Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi di 

STFSP. 

 SOP penggunaan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi. 

 Formulir Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi. 

 Formulir survei tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa sehubungan dengan TIK. 

G. Referensi 

 Rencana Strategis/Rencana Operasional STFSP (2018-2022) 

 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. 
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 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 

16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan 

Tinggi. 
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