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K EM ENTERIAN AG AM A REP UBLIK I NDO NES I A  

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK 

SEKOLAH  TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE 

Jalan Missi  II  Merauke Papua 99616 

Telepon / Faksimili (0971) 3330264; Email humas@stkyakobus.ac.id  

Website www.stkyakobus.ac.id 

 

SURAT KEPUTUSAN   

KETUA SEKOLAH  TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE 

Nomor :01.A/STK/SK-KETUA/I/2018 

 

Tentang 

 

Indikator Pencapaian Visi Misi 

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke 

 

Ketua  Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke 

 

Menimbang:  

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus 

Merauke; perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Panduan Penelitian 

Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. 

 

Mengingat:   

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang  Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan; 

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang  Gelar  Akademik  Perguruan 

Tinggi Keagamaan; 

8. Statuta Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Tahun 2017. 

9. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke Tahun 

2006; 
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10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan dan Persekolahan 

Katolik Merauke. 

 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan: 

Pasal 1 

Ketentuan Umum 

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke. 

2. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke. 

3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan 

dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun 

eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan 

tertentu. 

4. Perguruan tinggi adalah unsur pendidikan yang salah satu fungsinya adalah 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan untuk 

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk pembangunan. 

5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memeroleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah 

bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya 

untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan 

mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau 

cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam 

produk atau proses produksi. 

8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta 

difusi teknologi. 
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Pasal 2 

Visi dan Misi STK Santo Yakobus Merauke 

Visi: Menjadi lembaga pendidikan tinggi agama Katolik yang unggul dan kompetitif dalam 

pengembangan pendidikan keagamaan Katolik di wilayah selatan Papua berdasarkan iman 

Katolik dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menyediakan tenaga pendidik dan 

pengajar yang menjadi penggerak dalam proses pembangunan dalam bidang 

keagamaan dan kemasyarakatan. 

2. Melaksanakan kajian ilmiah di bidang pendidikan keagamaan Katolik. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan 

Katolik untuk masyarakat di sekolah dan di luar sekolah (paroki, kelompok kategorial, 

dan lembaga pembinaan) sesuai konteks setempat. 

 

Pasal 3 

Indikator Pencapaian Visi, Misi  STK Santo Yakobus Merauke 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi, Misi STK Santo Yakobus Merauke 

diperlukan indikator-indikator utama sebagai berikut: 

1. Unggul 

Semangat dasar dari visi dan misi di atas sangat berkaitan erat dengan situasi riil 

masyarakat dan umat beragama di wilayah selatan Papua. Dengan mengedepankan nilai-

nilai religius keagamaan, STK Santo Yakobus Merauke berusaha menjadi lembaga 

pendidikan tinggi yang terbuka bagi semua kalangan, yang memiliki komitmen penuh 

untuk menghasilkan generasi muda yang unggul, kompetitif dan berdaya saing. 

Kompetitif dan unggul yang diperjuangkan oleh STK Santo Yakobus Merauke bukan 

saja output dan outcome tetapi juga dibuktikan dengan kualitas internal dari lembaga 

pendidikan STK Santo Yakobus Merauke. 

Menjadi perguruan tinggi yang mempunyai keunggulan dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa di bidang: 

a. Penyelenggaraan pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kompetensi, karakter, dan siap latih sehingga dapat 

menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tujuan: 

1) Meningkatnya kualitas pembelajaran yang dijalankan di STK St. Yakobus 

Merauke, dengan indikator: 
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a) Setiap dosen dapat menemukan bermacam cara untuk menghidupkan 

suasana belajar mengajar yang nyaman, aman dan menyenangkan. 

b) Setiap mahasiswa mampu mencermati berbagai informasi yang 

disampaikan dalam perkuliahan serta berusaha untuk mencari 

informasi lain di luar ruang kuliah (perpustakaan dan media lainnya). 

c) Dosen dan mahasiswa secara terbuka menyampaikan berbagai 

gagasan dengan bebas dan gembira yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi dua arah yang efektif. 

2) Meningkatnya kualitas mahasiswa dalam bidang katekese, baik  di sekolah 

dalam praktik pengalaman lapangan maupun di lingkungan umat beriman 

sebagai warga komunitas basis, warga paroki dan sebagai warga 

masyarakat, dengan indikator: 

a) Tingginya kepercayaan sekolah terhadap mahasiswa STK yang 

menjalankan PPL di sekolah-sekolah (90%) 

b) Antusiasnya pengurus lingkungan/paroki dalam melibatkan 

mahasiswa di berbagai kegiatan, baik kegiatan rohani maupun 

kegiatan sosial lainnya (80%). 

3) Meningkatnya mutu dan kompetensi lulusan dengan menerapkan 

penjaminan mutu dalam proses pembelajaran, dengan indikator utama: 

a) Perkuliahan yang menerapkan sistem pembelajaran berpusat pada 

mahasiswa (student center learning) yang menempatkan mahasiswa 

sebagai peserta didik yang aktif dan mandiri, dengan kondisi 

psikologi sebagai pemelajar dewasa, bertanggung jawab sepenuhnya 

atas pembelajarannya, serta mampu belajar mandiri di luar waktu 

kuliah tatap muka dengan harapan dapat mendorong mahasiswa 

untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan 

perilaku. 

b) Peserta didik yang terampil menggunakan strategi pembelajaran 

inkuiri kolaboratif (collaborative inquiry learning) yang terdiri dari 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses 

berpikir secara sistematis, kritis, logis, dan analitis untuk mencari dan 

menyelidiki sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa) sehingga para 

peserta didik dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan dengan penuh percaya diri. 
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c) Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum dan bahan ajar 

berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam lingkup gereja 

Katolik maupun dalam konteks masyarakat secara umum. 

d) Menetapkan perkuliahan tatap muka 16 kali termasuk Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester.  

e) Formulasi yang dipakai dalam pendidikan dan pengajaran juga 

bermacam ragam seperti kuliah tatap muka, tugas mandiri, tugas 

kelompok dan bentuk lain yang relevan. 

f) Pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan yang 

terpantau dan terukur secara berkala (live in pastoral, Asistensi Natal, 

Asistensi Paskah, PPL, KKN, dll.). Segala upaya yang dirancang dan 

dilakukan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami 

nilai-nilai ketuhanan, berhatinurani, dan bijaksana, kesadaran atau 

kemauan, dan terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, dan 

perbuatan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. 

g) Kelulusan mahasiswa yang tepat waktu minimal 80% dengan indeks 

prestasi minimal 2,75. 

h) Lulusan yang dihasilkan memiliki derajat kesiapan kerja 

(employability) yang memadai untuk secara efektif dan sukses 

mendapatkan pekerjaan. 

i) Lama waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan yang pertama bagi 

lulusan adalah 2 minggu sampai 1 bulan. 

4) Meningkatnya kapasitas dosen dalam pembelajaran, dengan indikator 

utama: 

a) Dosen dengan kemampuan pedagogi pada setiap mata kuliah 

melalui pelatihan pengajaran yang rutin setiap tahun. 

b) Dosen berpendidikan magister 92% dan berpendidikan Sarjana 8% 

(sedang menyelesaikan program Magister) dan/atau dengan Jabatan 

Fungsional Akademik, Asisten Ahli dan  Lektor. 

c) Persentase dosen yang membuat buku ajar minimal 70%. 

d) Persentase dosen bersertifikat pendidik minimal 50%. 

5) Meningkatnya kualitas dan akses fasilitas dan infrastruktur untuk 

pendidikan dan pembelajaran, dengan indikator utama: 
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a) Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat dan 

dapat diakses serta dimanfaatkan dengan optimal, misalnya 

perpustakaan, akses internet, ruang komputer, dan lain-lain. 

b) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan, misalnya peralatan pendidikan, 

buku, laboratorium pendidikan, ruang kelas, dan lain-lain, dan 

memenuhi rasio minimal yang disyaratkan. 

b. Penyelenggaraan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan 

intelektual (HKI), buku ajar, dan kebijakan yang berhasil guna dan berdaya guna 

dengan mengutamakan budaya dan sumber daya lokal, dengan tujuan: 

1) Meningkatnya kapasitas dosen dan unit terkait dalam penelitian dan 

pembuatan karya ilmiah atau teknologi, dengan indikator utama: 

a) Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan 

minimal 50%. 

b) Persentase dosen terlibat dalam menghasilkan karya Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) minimal 20%. 

c) Persentase dosen yang melakukan publikasi di jurnal nasional 

terakreditasi minimal 10%. 

d) Persentase dosen yang melakukan publikasi di jurnal internasional 

adalah minimal 20%. 

e) Keterlibatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan penelitian sesuai 

dengan peta jalan penelitian dosen. 

2) Memberikan kebebasan kepada para dosen dalam mengaplikasikan ilmu dan 

pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang 

dimiliki setiap dosen, dengan indikator utama: 

a) Dosen diberi kebebasan untuk meningkatkan kompetensi keilmuan. 

b) Dosen diberi kebebasan dalam menciptakan dan menemukan inovasi 

baru dalam bidang ilmu masing-masing. 

3) Meningkatnya mutu kerja sama dan jejaring mitra penelitian dan publikasi, 

dengan indikator utama: 

a) Persentase dosen yang terlibat dalam kerja sama penelitian minimal 15%. 

b) Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian minimal 2 lembaga. 

c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan 
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memberdayakan masyarakat di wilayah Selatan Papua, dengan tujuan: 

1) Unggul sebagai agen pastoral yang menunjukkan sikap yang humanis, 

menjunjung harkat dan martabat sesama, mengedepankan karya-karya cinta 

kasih serta  inovatif dan kreatif. 

2) Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dengan indikator utama: 

a) Jumlah penelitian Dosen yang diaplikasikan dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat (dapat membantu memecahkan persoalan umat 

beriman) minimal 5 hasil penelitian. 

b) Jumlah kerja sama antara STK Santo Yakobus Merauke dengan 

instansi lain (terutama dengan paroki-paroki di Keuskupan Agung 

Merauke) semakin ditingkatkan.  

3) Meningkatnya kapasitas dosen dan unit terkait dalam melakukan pengabdian 

kepada masyarakat yang bermutu dan berkesinambungan, dengan indikator 

utama: 

a) Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat minimal 60%. 

b) Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian yang 

dibiayai dengan pendanaan pihak luar minimal 25%. 

c) Keterlibatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, minimal 30%. 

 

2. Kompetitif 

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke bertekad untuk menjadi lembaga 

pendidikan tinggi keagamaan Katolik di wilayah selatan Papua yang mampu bersaing 

secara sehat dan pada akhirnya menjadi lembaga pendidikan yang kompetitif dalam 

berbagai bidang.  

a. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, STK St. Yakobus Merauke berjuang 

untuk dapat berkompetisi secara sehat serta memaksimalkan sumber daya yang 

dimiliki, dengan indikator: 

1) Setiap dosen menampilkan kinerja terbaik dalam mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada para mahasiswa. 

2) Setiap dosen bersaing secara sehat dengan yang lain dalam 

mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki. 
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3) Adanya kegiatan pengasahan kemampuan mahasiswa dalam bentuk 

berbagai kegiatan perlombaan, baik secara intern sekolah tinggi maupun 

dengan perguruan tinggi lain. 

4) Mahasiswa cukup merasa percaya diri serta tidak kalah saing dengan 

mahasiswa pada perguruan tinggi lain. 

b. Bekerja dengan dinamika kompetitif tinggi dalam bidang penelitian bersama 

dosen lain, baik internal STK St. Yakobus Merauke maupun dengan dosen-dosen 

pada Sekolah Tinggi Pastoral Katolik yang lain (di bawah naungan Ditjen Bimas 

Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia). 

1) Dalam melaksanakan dan menghasilkan penelitian, publikasi, hak 

kekayaan intelektual (HKI), buku ajar, dan kebijakan lain yang berhasil 

guna dan berdaya guna, STK St. Yakobus Merauke mengutamakan 

budaya dan sumber daya lokal. 

2) Terciptanya unit kerja penelitian yang kompetitif, baik internal lembaga 

maupun dengan lembaga pendidikan tinggi lain.  

3) Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian dan berasing dengan 

perguruan tinggi keagamaan Katolik yang lain adalah minimal 40%. 

4) Persentase dosen yang terlibat kompetitif dalam menghasilkan karya Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) minimal 20%. 

5) Persentase dosen yang melakukan publikasi di jurnal nasional 

terakreditasi minimal 10%. 

c. Kompetitif dalam mutu kerja sama dan jejaring mitra penelitian dan publikasi, 

dengan indikator utama: 

1) Persentase dosen yang terlibat dalam kerja sama penelitian minimal 

15%. 

2) Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian minimal 2 lembaga. 

d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat kompetitif. 

3. Pemanfaatan teknologi bagi kemajuan bangsa 

Menjadi lembaga pendidikan tinggi keagamaan Katolik yang mampu mengembangkan, 

mengevaluasi, dan memilih teknologi yang tepat, yang dicirikan dengan: 

a. Penyelenggaraan pendidikan menerapkan teknologi yang tepat dan sesuai dengan 

perkembangan jaman, untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, dengan 

indikator utama: 

1) Pengalaman pembelajaran yang mendorong peserta didik mampu 
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menggunakan teknologi dalam belajar, berkomunikasi, dan beradaptasi 

terhadap perubahan jaman dengan sikap optimis. 

2) Pelayanan akademik dan non-akademik yang berbasis teknologi informasi 

sehingga pengelola Program Studi, pelayanan akademik, dan mahasiswa 

dapat mengakses semua urusan akademik secara daring. 

b. Penelitian, pengembangan, penerapan, dan inovasi berbagai teknologi yang dapat 

mencakup berbagai jenis ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang keagamaan 

Katolik.  

c. Pengabdian kepada masyarakat berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memberikan nilai tambah yang tinggi, dengan indikator utama: dampak 

iman dan takwa, sosial, ekonomi, dan budaya melalui pemanfaatan inovasi 

teknologi bagi pembangunan daerah dan nasional. 

d. Penyelenggaraan tata kelola dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi yang akuntabel dan memiliki pengakuan dari masyarakat dan pemerintah, 

dengan tujuan: 

1) Tercapainya tata kelola kelembagaan yang diakui oleh masyarakat dan 

pemerintah, dengan indikator utama: 

a) Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik Swasta (PTKKS) 

yang unggul dan kompetitif dengan perguruan tinggi lain, baik di 

tingkat lokal maupun tingkat nasional. 

b) Program Studi terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) minimal B. 

c) Institusi terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) minimal B. 

2) Meningkatnya pendanaan yang sehat untuk pengembangan yang 

berkelanjutan, dengan indikator utama: 

a) Memiliki minimal 1 unit usaha komersial yang membantu 

pendanaan operasional STK St. Yakobus Merauke 

b) Meningkatkan kontribusi dari pihak lain (termasuk Ikatan 

Alumni). 

 

Pasal 4 

Implementasi dan Pemantauan Indikator Pencapaian Visi, Misi 

1. Menugaskan kepada Wakil Ketua, Kaprodi, dan Pimpinan Unit untuk memadukan 
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seluruh kegiatan dan program, dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, 

dan rencana operasional sesuai dengan Visi , Misi STK St. Yakobus Merauke  

2. Menugaskan para Wakil Ketua dan Ketua Program Studi untuk membuat visi, misi, 

tujuan, dan sasaran STK St. Yakobus Merauke. 

3. Menugaskan Wakil Ketua Bidang Sumberdaya, dan Keuangan untuk menetapkan 

anggaran terkait dengan sosialisasi dan implementasi Visi Misi STK St. Yakobus 

Merauke. 

4. Menugaskan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan pemantauan terhadap 

indikator pencapaian visi oleh unit-unit terkait untuk dapat dilakukan evaluasi atas 

pencapaian kinerja sesuai dengan Indikator Visi Misi STK St. Yakobus Merauke  pada 

akhir tahun anggaran. 

 
Pasal 5 

Penutup 

1. Hal-hal teknis terkait pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh unit-unit terkait di lingkungan 

Sekolah Tinggi dengan tetap berkoordinasi dengan Ketua Sekolah. 

2. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur kemudian. 

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat 

kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di : Merauke 

Pada tanggal : 23  Januari 2018 

Ketua, 

 

Donatus Wea, S.Ag., Lic. Iur 

NIDN. 2717077001 

Tembusan: 

1. Dirjen Bimas  Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta 

2. Direktur Pendidikan Tinggi Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta 

3. Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan  Katolik (YPPK)  Merauke di Merauke 

4. Para Wakil  Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke 

5. Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik 

6. Arsip 
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