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l. Visi, Misi dan
Tujuan

Visi:
"Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk
berdaya saing lnternasional pada tahun 2026".

Misi dan Tujuan:
1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan

lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di
dunia Internasional.
Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:
Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan

mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.

2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai
tambah pembaruan ilmu pengetahuarl teknologi dan sosial.
Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:
Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan
keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional
yang berkelanjutan.
Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:
Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.

4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan
nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengernbangkan
diri yang memiliki karakter kebangsaan.
Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:

4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tingi.
4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul
dan berkarakter.

4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan

Prasarana.

5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung
percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas
Kadiri.
Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:
Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta

pengembangan usaha dengan mitra.

2. Rasional Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar pelaksanaan
kerjasama.

3. Pihakyang
Bertanggturgjawab
untuk Memenuhi Isi
Standar

1. Reltor Universitas Kadiri
2. Wakil Rektor IV
3. Kepala Unit Kerjasama
4. Ketua PPM
5. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri
6. Dosen

4. Definisi Istilah Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari dua
pihak untuk menjalin sinergisitas yang saling menguntungkan dan diwujudkan
dalam nota kesepahaman dan kesepakatan.
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5. Pernyataan Isi
Standar

l. Universitas Kadirimenyelenggarakan kegiatan Kerja Sama berdasarkan
Mou (Akta Pe{anjian Kerjasama) yang telah ditandatangani kedua belah
pihak.

2. Universitas Kadirimenyelenggarakan kegiatan kerjasama harus berdasarkan
prinsip kesetaraaan, prinsip keadila4 saling menghormati, dan saling
menguntungkan.

3. Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan meningkatkan kinda dan
mutu Universitas Kadiri.

4. Kerjasama yang dilaksanakan harus meliputi kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan akademik (Tri Dharma perguruan Tinggi) dan non-
akademik dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Kadiri.

5. Universitas Kadiri/ranrs memiliki kebijakan dan prosedur yang mendorong
kemitraan dan kerjasama institusi baik pada tingkat lokal, regional,
nasional, maupun internasional.

6. universitas Kadiri harus menjalin kemitraan dan kerjasama dengan
berbagai lernbaga ilmiah, dunia usaha dan industri pada tingkat loial,
regional, nasional, maupun intsrnasional.
a) unit yang bertanggungiawab untuk menjalankan fungsi kerjasama

adalah unit Kerjasama universitas Kadiri. Tugas Unit Kerjasama
adalah:
1. Berkoordinasi dengan semua unsur pimpinan, lembaga dan

progr:tm studi dalarn mengidentifikasi kebutuhan kerjasam4
baik dalam maupun luar negeri.

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain dalam
rangka penyiapan dan pelaksanaan kerjasam4 baik dalam
maupun luar negeri.

3. Membuat profil institusi dalam bahasa internasional untuk
keperluan publikasi dan pengenalan institusi di luar negeri.

4. Menyiapkan dan rnengadminisfiasikan seluruh dokumen
kerjasama.

5. Membantu rnemfasilitasi kedatangan tamu-tamu internasional
dalam rangka student exchange, lecturer exchange, joinl
res earc h, maupun kunjungan lainnya.

6. Membantu dan mengkoordinasikan recruitnent, admission,
enrolment dan post-enrolment mahasiswa internasional di
institusi.

7. Membantu dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ilmiah
internasional di institusi.

8. Menyebarluaskan informasi tentang peluang studi lanjut ke luar
negeri kepada civitasd akadernika.

9. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan unit-unit di institusi
dalam pengelolaan informasi kepada publik agar eksistensi
institusi dapat terekspos secara optimal.

10. Mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan institusi yang layak
untuk diekspos ke media dan pihak luar lainnya secara kreatif
dan berkesinambungan.

7. Kerjasamaseharusnya dilaksanakan untuk :

a) Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan
akademik (Praktikum, PKL/PPL, KKN, Magang, penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat).

b) Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan untuk
mendapatkan lapangan ket'a.

c) Menciptakan ret)enue generating activity.
seh dilaksanakan dalam bentuk
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a) Kontak Manajernen.
b) Program Kembaran (twinning program), Pendidikan dan Pengajaran
b) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
c) Penjaminan Mutu
d) Pengernbangan Institusi.

9. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan
akademik, seh arus nya memperhatikan:

a) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan
akademik.

b) Penerbitan bersama karya ilmiah.
c)Penyelenggaraan bersama pertemuan ilniah atau kegiatan ilmiah lain.

10. Universitas Kadiri harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama untuk msngetahui :

a) Hasil kerjasamayang saling menguntungkan.
b) Kepuasan pihak-pihak yang bekda silma.
c) Mutu kegiatan kerjasama,
d) Relevansi kegiatan kerjasam4
e) Produktivitas kegiatan kerjasam4
,[(eberlanjutan kegiatan kerjasama

6. Strategi 1. Melahrkan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk
mernenuhi standar pelaksanaan kerjasama Universitas Kadiri.

2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi
standar pelaksanaan kerj asama.

3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pelaksanaan
kerjasama.

4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua
pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.

5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan
hasil evaluasi.

7. Indikator Presentase website aktif di setiap unit kerja di Universitas Kadiri
mencapai 1007o

Adanya minimal 2 karyawan yang ditugasi untuk mengelola website
Kerjasama dengan lembaga pendidikan Tinggi di ASEAN
Jumlah kerjasama lingkup wilayah/lokal (MoA)
Jurnlah kerjasama Nasional (MoA)
Jumlah kerjasama lingkup Internasional (MoA)
Jumlah yang berlanjut ke MoA

I

2

J

4
5

6
7 A

8. Dokumen Terkait Kuesioner evaluasi standar pelaksanaan kerjasama yang diisi oleh Wakil Rektor
IV

9. Referensi L Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru
dan Dosen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi.
Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi,
DIKTI tahun 2010
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016
Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018
Rencana Induk Penganbangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d.2026
Rencana Sqategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d.2022.

2

3

4

5

6
7

8

9
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10. Verifikasi Dokumen standar mutu ini sudah periks4 diedit, dan diverifikasi oleh pejabat
yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas
Kadiri.

I
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(STD/SPMI-UNIMNA.23.0 1 )
FORMULIR

EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Universitas Kadiri
(Formulir Diisi oleh Wakil Rektor IV Setiap Tahun Sekali)

PETUNJUK:
Beritanda salah satu sesual

No Kriteria Nilai

I
I . Universitas Kadiri muryelenggarakan kegiatan kerjasama berdasmkan

prinsip kesetaraaan, prinsip keadilan, saling menghormati dan saling
mengu4tqqgkan

I 2

2
2. Kerjasama ya4g dilakg.anakan bernrjuan meningkatkan kinerja dan

mutu Universitas Kadiri I 2

3

3. Kerjasama yang dilaksanakan meliputi kegiatan- kegiatan yang
berkaitan dengln Tri Dharma Perg'uruan Tinggi dafim rangka'

llqrcapaian vili, misi dan tuiuan Ifniversitas"Kadiri
I 2

4
4. Universitas Kadiri merniliki kebijakan dan prosedur yang mEndorong

kemitraan dan kerj.asama instituJi baik padi tingkat [okd, regional. "
nasronal, maupun rnternasr onal

I 2

5

5. Universitas Kadiri
1 2

6- 1s

Unit yang
bertanggungjawab
untuk menjalankan
fungsi kerjasama
adalah Unit Urusan
Internasional,
Humas, dan
Kerjasama
(KUI)Universitas
Kadiri. Tugas KUI
adalah:

6. Berkoordinasi dengan ssmua unsur
pimpinan, lernbag4 dan program studi
dalam mengidentifi kasi kebutuhan
kerjasama" baik dalam maupun luar negeri

I 2

7. Melakukan komunikasi dan koordinasi
durgan pihak lain dalam rangka penyiapan
dan pelaksanaan kerjasama baik dalam
maupun luar negeri

I 2

8. Membuat profil institusi dalam bahasa
internasional untuk keperluan publikasi dan
pengenalan institusi di luar neeeri

1 2

9 Menyiapkan dan mengadministrasikan
seluruh dokumen keriasama I 2
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10. Membantu memfasilitasi kedatangan tarnu-
tamu internasional dalam rangka student
exchange, lecturer exchange, joint research,
maupun kunjungan lainnya

I 1. Membantu dan mengkoordinasikan
recruifinent, admission, enrolment dan
post-enrolment mahasiswa internasional di
institusi

12. Membantu dan mengkoordinasikan
kegiatan- kegiatan ilmiah internasional di
institusi

1 3. Menyebarluaskan infonnasi tentang
peluang studi lanjut ke luar negeri kepada
civitas akademika

14. Melakukan koordinasi dengan pimpinan
dan unit-unit di institusi dalam pengelolaan
informasi kepada publik agar eksistensi
institusi dapat terekspos secara optimal

I 2

I 5. Mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan
institusi yang layak untuk diekspos ke media
dan pihak luar lainnya secara kreatifdan
berkesinambungan

16-18
Kerjasama
dilaksanakan
untuk

16. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk
melaksanakan kegiatan akadernik (Praktikurn,
PKL/PPL, KKN, Magang, Pengabdian
kepada Masyarakat, Penelitianl

I 2

17. Menciptakan peluang dan akses bagi
mahasiswa/lulusan untuk mendapatkan
lapangan kerja

1 2

18. Menciptakan revenue generating activity I 2

t9-24

Kerjasama dapat
dilaksanakan
dalam bentuk
kegiatan

19. Kontrak manajernen I 2

20. Program kembaran (twinning program) I 2
21. Pendidikan dan Pengajaran I 2

22. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 1 2
23. Penjaminan Mutu 1 2

24. Pengembangan Institusi 1 2

25-27

Tukar menukar
dosen dan / atau
mahasiswa dalam
penyelenggaraan
kegiatan akademik,
memperhatikan

25. Pemanfaatan bersama sumber dava dalam
pelaksanaan kegiatan akademik " 1 2

26. Penerbitan bersama karya ilmiah 1 2

27. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah
atau kegiatan ilmiah lain

1 2

28-33

Universitas Kadiri
melakukan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kerjasama untuk
mengetahui:

28. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan I 2

29. Kepuasan pihak-pihak yang bekerja sama I 2

30. Mutu kegiatan kerjasama I 2

31. Relevansi kegiatan kerjasama I 2

32. Produktivitas kegiatan kerjasama 1 2

33. Keberlanjutan kegiatan kerjasama 1 2

KETERANGAN : I : Tidak, 2: Ya
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(STD/SPM I- UNIMNA. 2t .01)
FORMULIR

EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Universitas Kadiri
(Formulir Diisi oleh Wakil Rektor IV Setiap Tahun Sekali)

PETUNIJUK:
Beri tanda silang (x) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No Kriteria Nilai
I 1. Universitas Kadiri menyelenggarakan kegiatan kerjasama berdasarkan

prinsip kesetaraaan, prinsip keadilan, saling menghormati dan saling
menguntungkan

I 2

2 2 Kerjasama yan g dilaksanak
mutu Universitas Kadiri

I 2

3 3. Ke{asama yang dilaksanakan meli@
berkaitan dengan Tri Dharma Pergxrruan Tinggi dalam rangka
pencapaian visi, misi dan tuiuan (]niversitasKadiri

I 2

4 4. Universitas Kadiri memiliki kebdakan @
kemitraan dan kerj.asama institudi baik padi ringkat [okfi, regional, "
nastonal, maupun tnternaslonal

I 2

5 5 I 2

6-15 Unit yang
bertanggungjawab
untuk menjalankan
fungsi kerjasama
adalah Unit Urusan
Internasional,
Humas, dan
Kerjasama
(KUI)Universitas
Kadiri. Tugas KUI
adalah:

6. Berkoordinasi dengan semua unsur
pimpinan, lembag4 dan program studi
dal am rnengidentifi kasi kebutuhan
kerjasam4 baik dalam maupun luar negeri

I 2

7. Melakukan komunikasi dan koordinasi
dengan pihak lain dalam rangka penyiapan
dan pelaksanaan kerjasama" baik dalam
maupunlum negeri

I 2

8. Membuat profil institusi dalam bahasa
internasional untuk keperluan publikasi dan
pengenalan institusi di luar negeri

I 2

9 Menyiapkan dan mengadmin i strasikan
seluruh dokumen keriasama

1 2

I
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10. Membantu memfasilitasi kedatangan tamu-
tamu internasional dalam rangka student
exchange, lecturer exchange, joint research,
maupun kunjungan lainnya

I l. Mernbantu dan mengkoordinasikan
recruitment, admission, enrolment dan post-
enrolment mahasiswa internasional di
institusi

12. Membantu dan mengkoordinasikan
kegiatan- kegiatan ilmiah internasional di
institusi

13. Menyebarluaskan infonnasi tentang
peluang studi lanjut ke luar negeri kepada
civitas akadernika

14. Melakukan koordinasi dengan pimpinan
dan rurit-unit di institusi dalam pengelolaan
informasi kepada publik agar eksistensi
institusi dapat terekspos secara optimal

I 5. Mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan
institusi yang layak untuk diekspos ke media
dan pihak luar lainnya secara kreatifdan
berkesinambungan

I 2

16-18 Kerjasama
dilaksanakan
untuk

16. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk
melaksanakan kegiatan akademik (Praktikum,
PKL/PPL, KKN. Magang, Pengabdian
kepada Masyarakat, Penelitian).

1 )

17. Menciptakan peluang dan akses bagi
mahasiswa/lulusan untuk mendapatkan
lapangan keria

1 2

18. Menciptakan revenue generating activity I 2
t9-24 Kerjasama dapat

dilaksanakan
dalam bentuk
kegiatan

19. Kontrak manajemen I 2
20. Program kembaran (nuinning program) I 2
2l. Pendidikan dan Pengajaran I 2

22. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat I 2
23. Penjaminan Mutu I 2

24. Pengembangan Institusi I 2
25-27 Tukar menukar

dosen dan / atau
mahasiswa dalam
penyelenggaraan
kegiatan akademilq
memperhatikan

25. Pernanfaatan bersama sumber daya dalam
pelaksanaan kegiatan akademik 

-
1 2

26. Penerbitan bersama karya ilmiah 1 2

27. Penyelenggararm bersama pertemuan ilmiah
atau kegiatan ilrniah lain

1 2

28-33 Universitas Kadiri
melakukan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kerjasama untuk
mengetahui:

28. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan I 2
29. Kepuasan pihak-pihak yang beke{a sama I 2

30. Mutu kegiatan kerjasama I 2

31. Relevansi kegiatan kerjasama I 2

32. Produktivitas kegiatan kerjasama 1 2

33. Keberlanjutan kegiatan kerjasama I 2

KETERANGAN : I : Tidalq 2: Ya

2
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