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1. Visi dan Misi
Universitas

Visi :
“Menjadi Universitas yang unggul,  bermutu, bermanfaat

dan bertaraf inetrnasional pada tahun 2029”

Misi :
“Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan

mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, untuk

mewujudkan cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”

Tujuan :
1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan

berbudi luhur.

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni untuk pengembangan ilmu dan kemakmuran

masyarakat.

2. Rasional Untuk melaksanakan Tridarma Perguruan tinggi

diperlukan serangkaian input yang mencakup kurikulum,

mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan,

fasilitas fisik, informasi dan keuangan.

Output Tridarma Perguruan tinggi yaitu lulusan, karya

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

sedangkan penggunanya yaitu kalangan industri dan

masyarakat.

Untuk mengelola keseluruhan proses input dan output

diperlukan manajemen akademik yang tepat. Semakin

baik pengelolaan maka, penghargaan terhadap output

menjadi semakin baik pula.

3. Subyek/Pihak
yang
Bertanggungjawab
untuk Mencapai/
Memenuhi Isi
Standar

1. Rektor

2. Wakil rektor I dan Wakil Rektor II

3. Dekan

4. Ketua Program studi

5. Kepala BAAK dan BAUK
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4. Definisi Istilah Manajemen/Pengelolaan akademik adalah perencanaan

proses pembelajaran, pelaksanaan proses

pembelajaran, dan penjaminan mutu proses

pembelajaran.

5. Pernyataan Isi
Standar

1. Promosi UMB Yogyakarta  ke masyarakat dilakukan

oleh Direktorat Marketing dan apabila diperlukan

akan melibatkan unsur jurusan yang dilakukan

sepanjang tahun.

2. Pimpinaan menetapkan Direktorat Marketing beserta

staf yang akan bertanggung jawab sebagai panitia

Penjaringan dan Penerimaan Mahasiswa Baru setiap

tahun ajaran baru

3. Pengumuman penerimaan MABA disampaikan

kepada mahaiswa langsung setelah menjalankan

test.

4. Direktorat marketing menyiapkan sistem administrasi

yang rapi dan sistem informasi memadai untuk

seleksi calon mahasiswa baru (layanan sarana

penunjang)

5. Bagian Administrasi Akademik (BAA) menyiapkan

administrasi untuk registrasi administrasi dan

akademik mahasiswa baru. (pelaksanaan proses

pembelajaran)

6. Pimpinan UMB Yogyakarta menentukan besarnya

perencanaan SPP/investasi biaya per kuliahan.

(penjaminan mutu proses pembelajaran) dan jadwal

pembayaran SPP, dan biaya-biaya lainnya

7. Kaprodi menyiapkan dosen pembimbing akademik,

sosialisasi  kurikulum PS, pendampingan cara

pengisian KRS, juga hal laiinya mengenai PS.

8. Fakultas menyiapkan jadwal perkuliahan maupun

praktek.

9. Dekan bersama Kaprodi menyelenggarakan minat
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dan bakat mahasiswa, kegiatan penalaran (lomba

karya ilmiah, seminar, diskusi, dll) dan kesejahteraan

mahasiswa dalam bentuk beasiswa.

10.Dekan bersama Kaprodi dengan bantuan DPA

mengupayakan mahaiswa bisa lulus tepat waktu

dengan IPK yang baik.

6. Strategi 1. Promosi dilakukan dengan melibatkan unsur Fakultas

dan PS sepanjang tahun terutama pada 3 bulan

sebelum ujian SMU/SMK dimulai melalui kunjungan

langsung ke sekolah-sekolah, website, maupun

massmedia lainya.

2. Pimpinan mengatur pendaftaran dengan

mempermudah melalui on line maupun off line.

3. Pendaftaran penerimaan MABA disesuaikan dengan

kebutuhan dengan mempertimbangkan daya

tampung masing-masing PS

4. Melakukan penjadwalan registrasi, jadwal Akademik

untuk mengatur kegiatan akademik oleh BAA (Bagian

Administrasi Akademik)

5. Penebitan  buku aturan manajemen pengelolaan

akademik yang didalamnya terdapat aturan tentang

perencanaan, layanan sarana penunjang,

pelaksanaan, dan penjaminan mutu proses

pembelajaran; tugas dan tanggungjawab dari

masingsing unit, posisi dan kedudukan masing-

masing pelaksana yang disusun oleh tim khusus.

6. Buku aturan manajemen pengelolaan Akademik

dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi

semua pemangku kepentingan internal serta

dijadikan acuan pelaksanaan pengelolaan akademik

7. Adanya peraturan tentang besarnya pembayaran

SPP/investasi biaya perkuliahan yang dibuat oleh

Pimpinan dengan persetujuan SENAT.
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8. Dosen menyiapkan soal UTS dan UAS selambat-

lambatnya 4 hari sebelum pelaksaanaan ujian dan

menyerahkan nilaia selambat-lambatnya 2 minggu

setelah pelaksanaan ujian.

9. Dekan minimal 3 kali setiap semester melakukan

evaluasi PBM

10.Kaprodi setiap akhir semester menyampaikan

laporan program/ perkembangan PS

11.Pemberdayaan peran Unit Penjaminan Mutu untuk

melakukan kontrol terhadap PS

12. PS melakukan audit minimal 1 tahun skali untuk

bahan masukan pengambilan kebijakan dan

perbaikan serta peningkatan mutu pengelolaan

akademik.

13.Sosialisasi aturan manajemen pengelolaan

akademik kepada Unit/ Fakultas/ Program studi

secara berkala.

7. Indikator 1. Terbentuknya panitia Penerimaan Mahasiswa Baru

2. Terselenggaranya seleksi sesuai dengan jumlah

yang ditargetkan

3. Terselenggaranya registrasi administrasi dan

akademik mahasiswa baru minimal 1 bulan sebelum

kuliah dimulai

4. Tersedianya rincian SPP/investasi biaya perkuliahan

minimal 2 bulan sebelum Penerimaan Mahasiswa

Baru.

5. Tersedianya jadwal pembayaran SPP/investasi

biaya perkuliahan.

6. Tersedianya jadwal kuliah pembelajaran di kelas

dan di laboratorium.

7. Terselenggaranya penyusunan program dan

realisasi kinerja akademik Dosen  dalam bentuk
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RKD dan RKD serta program dan realisasi kinerja

tenaga akademik setiap akhir semester.

8. Terbentuknya sumberdana dan pedoman minat dan

bakat mahasiswa serta pedoman seleksi beasiswa

8. Dokumen terkait 1. Buku Pedoman Peraturan Akademik

2. Kalender Akademik

3. Berkas KRS, Kartu Ujian,  KHS

4. Aturan atau SK SPP dan dana laiinnya yang

mengatur besaran, jadwal serta mekanisme

pembayaran
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