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1. Visi dan Misi 

Universitas  

Visi: 

“Menjadi Universitas Unggul di Bidang Sociopreneur di Tingkat 

Nasional yang Berwawasan Internasional pada Tahun 2029” 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

2. Menerapkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada 

Sociopreneur, sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan 

pengguna. 

3. Melakukan kerja sama dengan lembaga di dalam maupun 

di luar negeri baik lembaga penelitian, pendidikan dan 

pengabdian masyarakat serta kalangan pemerintah 

maupun swasta, industri dan masyarakat luas. 

Tujuan: 

1. Menghasilkan lulusan inovatif dan memiliki keunggulan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta 

mempunyai kemampuan sociopreneur sebagai perwujudan 

dari cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni 

karya inovatif yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. 

3. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat untuk 

kemakmuran bangsa. 

2. Rasional     Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara 

konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi 

tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan 

juga dari Universitas. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik 

setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus 

dipantau dan dievaluasi oleh Universitas dan Fakultas melalui 

peran Dosen Pembimbing Akademik dalam proses 

pembimbingan akademik. Melalui proses pembimbingan 

mahasiswa akan mendapat bimbingan, arahan, saran atau 

petunjuk. 

      Pembimbing Akademik membimbing bagaimana strategi 

pemilihan matakuliah untuk setiap semester yang didasarkan 

hasil prestasi sebelumnya, kemampuan finansial, dan 
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sebagainya. Agar proses pembimbingan berjalan efektif dan 

bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu 

pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas, 

Fakultas dan Program Studi,  maka diperlukan patokan, 

ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Dosen 

Pembimbing Akademik dan Pimpinan Fakultas. Untuk itulah 

maka ditetapkan Standar Pembimbingan Akademik.  

3. Subyek/Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai/ 

Memenuhi Isi 

Standar 

1. Pimpinan Fakultas 

2. Ketua Program studi 

3. Dosen Pembimbing Akademik 

4. Mahasiswa 

4. Definisi Istilah 1. Pembimbingan akademik: kegiatan tatap muka antara     

2. Dosen Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang 

dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi 

atas hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, 

rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, 

konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa seputar cara 

belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang 

menghadapi kesulitan akademik .  

3. Gencat studi (drop out): proses pencabutan status 

kemahasiswaan atas diri mahasiswa, disebabkan oleh hal-

hal tertentu yang telah ditentukan oleh universitas. DO 

(Drop Out) administratif, yaitu sistem yang diberlakukan 

kepada mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang 

selama beberapa semester berturut-turut, atau tidak 

membayar administrasi selama beberapa semester kepada 

universitas.  

4. DO akademik, yaitu sistem yang diberlakukan kepada 

mahasiswa karena tidak memenuhi ketentuan akademik. 

DO akademik ini dapat berlaku kepada mahasisawa yang 

selama beberapa semester berturut-turut mendapakan nilai 

atau IP semester rendah atau kurang dari standar yang 

ditetapkan oleh akademi, misalnya ketentuan masa studi, 

mahasiswa melanggar ketentuan hukum, susila, etika dan 
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juga karena terjerat kasus kriminal. 

5. Indeks Prestasi: nilai rata rata dari seluruh matakuliah yang 

telah diambil oleh mahasiswa. Indeks prestasi dibedakan 

antara Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu nilai rata-rata 

dari satu semester, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), 

yaitu nilai rata-rata dari seluruh matakuliah yang pernah 

diambil 

6. Evaluasi Hasil Belajar: keseluruhan kegiatan pengukuran 

(pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran 

dan perimbangan untuk membuat keputusan tentang 

tingkat hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa setelah 

melakukan kegiatan belajar dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai mahasiswa. 

7. Waktu Pengisian KRS :  waktu yang ditentukan oleh 

Fakultas untuk melakukan pengisian Rencana Studi ( mata 

kuliah yang diambil) yaitu 2 minggu 

8. Perubahan dan Penambahan mata kuliah: waktu yang 

ditetapkan oleh Fakultas kepada Mahasiswa untuk  

diperkenankan merubah/ menambah dan membatalkan 

matakuliah yang telah direncanakan pada kartu rencana 

studi (KRS). Waktunya adalah 1 minggu setelah waktu 

pengisian KRS berakhir. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Fakultas dan Dosen Pembimbing Akademik melaksanakan 

proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 

2 (dua) kali dalam setiap semester. Jumlah maksimum 

mahasiswa yang berada dalam pembimbingan akademik 

setiap Dosen Pembimbing Akademik akan diatur dan 

ditentukan oleh Ka-Prodi masing-masing.  

2. Fakultas menetapkan jadwal Pembimbingan Akademik 

untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik paling lambat 2 

minggu  sebelum Perkuliahan dimulai. Fakultas 

menyiapkan semua berkas hasil studi mahasiswa untuk 

diserahkan, diperiksa, dan dipergunakan untuk evaluasi 

Dosen Pembimbing Akademik terhadap mahasiswa 

bimbingannya yang harus dibawa oleh Mahasiswa pada 

saat melakukan pembimbingan. 
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6. Strategi 1. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan 

pedoman Pembimbingan Akademik  

2. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan 

pengetahuan tentang metode konseling.  

3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara 

Fakultas dengan para orang tua/wali mahasiswa.  

7. Indikator 1. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam mengisi formulir 

rencana studi kurang dari 10%.  

2. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 2 tahun pertama 

masa studi kurang dari 5%, dan pada 4 tahun pertama 

masa studi kurang dari 5%.  

3. Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa 

studi kurang dari 8 semester lebih dari 50%.  

4. Tingkat hilang/ keluarnya mahasiswa pada 2 tahun 

pertama masa studi kurang dari 5%, dan pada 4 tahun 

pertama masa studi kurang dari 5%.  

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 

1. Pedoman Pembimbingan Akademik  

2. Formulir Pembimbingan Akademik  

3. Formulir Rencana Studi  

4. Formulir Perubahan, penambahan dan pembatalan 

Matakuliah 

5. Prosedur Pembimbingan Akademik  

6. Surat Keputusan berkait pengaturan studi Mahasiswa 

9. Referensi 1. Kebijakan Akademik UMB Yogyakarta 

2. Manual Penetapan standar UMB Yogyakarta 

3. Manual Pelaksanaan standar UMB Yogyakarta 

4. Manual Evaluasi Standar UMB Yogyakarta 

5. Manual Pelaksanaan Standar UMB Yogyakarta 

6. Manual Pengendalian Standar UMB Yogyakarta 

7. Peraturan Akademik UMB Yogyakarta 

8. Peraturan Akademik Fakultas di lingkungan UMB 

Yogyakarta 

9. Kalender Akademik UMB Yogyakarta 

 


