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ÅSecara teknis tata kelola dinyatakan sebagai 
upaya sistematis dalam suatu proses untuk 
mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-
fungsi perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan.  

ÅDengan demikian, tata kelola selain 
melingkupi seluruh proses dan unsur-unsur 
tersebut, juga memiliki tujuan utama yaitu 
peningkatan kualitas PT secara terus menerus 
untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.  

 



ÅTata kelola akan berjalan baik apabila 

dibarengi dengan suasana akademik dan 

budaya organisasi yang kondusif, kesemuanya 

itu akan terbentuk secara bertahap.  

ÅSuasana akademik dan budaya yang kondusif, 

harus diciptakan dengan menumbuhkan 

awareness dan komitmen yang tinggi dari 

seluruh pelaku dalam PT. 



VISI   

ÅVISI : Universitas slamet Riyadi bertekat 

untuk menjadi lembga pendidikan tinggi 

berkualitas yang berperan aktif dalam 

pengembangan Iptek untuk kesejahteraan umat 

manusia yang berkelanjutan, menjunjung 

tinggi nilai budaya bangsa dan berjiwa 

Pancasila 

 



MISI 

ÅMenyelenggarakan pendidikan akademik yang berkualitas dan 

inovatif dalam pengembangan Ipteks yang dilandasi nilai-nilai 

luhur Pancasila dan budaya bangsa 

ÅMenyelenggarakan kegiatan penelitian dan menerapkan serta 

menyebarluaskan Ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan 

umat manusia 

ÅTujuan yang ingin dicapai oleh UNISRI adalah menjadi 

perguruan tinggi berkualitas yang memiliki keunggulan 

bersaing di tingkat nasional, dan menjadi univ yang 

bertatakelola baik 



 
NILAI ï NILAI DASAR 

  SLAMET RIYADI 

 Nilai-nilai dasar dari semangat pahlawan SLAMET RIYADI 

yang memiliki Karakter : 

ÅBerani 

ÅTegas 

ÅDisiplin 

ÅPantang menyerah 

ÅMementingkan kepentingan yg lebih besar 

ÅTanpa pamrih 

ÅRela berkorban 

ÅKerjasama dan, 

ÅPercaya diri 

 



ÅPerguruan Tinggi (PT). Sebagai suatu 

bentuk organisasi/entitas yang spesifik, 

PT harus memiliki cita-cita atau tujuan 

yang spesifik pula sesuai dengan 

karakteristik lingkungan internal maupun 

eksternal yang ada. 

 



ÅParadigma tata kelola PT yang baik (good 
university governance), pada saat ini menjadi 
pilihan handal untuk mencapai sukseS organisasi.  

ÅSecara umum tata kelola terkait dengan aspek 
transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, 
komitmen dan sebagainya.  

ÅNamun tata kelola menjadi persoalan lebih pelik, 
manakala tuntutan tata kelola yang baik 
mengharuskan adanya perubahan dan inovasi dari 
sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi PT. 



6 INDIKATOR KESUKSESAN 

TATAKELOLA   PT 

1. mengikutsertakan semua;  

2. transparan dan bertanggung jawab;  

3. efektif dan adil;  

4. menjamin supremasi hukum;  

5. menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan 

ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; 

6. memperhatikan yang paling lemah dalam 

pengambilan keputusan.  

 



ÅUntuk mencapai tata kelola yang baik, kadang-
kadang diperlukan suatu gerakan perubahan 
budaya organisasi secara simultan, yaitu gerakan 
yang mampu mengubah semua kelemahan dan 
ketidak berdayaan organisasi menjadi lebih 
handal dan produktif. maka, kadang-kadang 
diperlukan reorganisasi dan pemberdayaan di 
semua lini  organisasi, sehingga dengan tata kelola 
yang baik akan dapat dicapai kesuksesan 
organisasi sebagaimana dicita-citakan.  

 



Suatu PT dapat menetapkan standar 

dengan memilih berbagai cara, 

namun pilihan tersebut harus 

sesuai dengan karakteristik dari 

PT tersebut. 
 




