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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 
Suasana akdemik sangat penting dalam mendukung 
keberhasilan Mahasiswa.  
Keberhasilan misi pembelajaran tentunya didukung oleh 
suasana akademik yang kondusif. Penciptaan suasana 
akademik yang kondusif dapat dilakukan dengan 
menyediakan sarana-prasarana pendukung yang cukup 
sehingga interaksi dosen-mahasiswa dapat terpelihara 
baik di dalam maupun di luar kampus. 
Pentingnya memperhatikan suasana akademik ini 
mendukung perlunya membuat standar suasana 
akademik di lingkungan UMBY. 

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

1. Wakil Rektor bidang akademik ( WR. I) 

2. WR II 

3. BAA 

4. BAU 
5. Dekan 
6. Ka-Prodi 
7. Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. 

 

4. Definisi Istilah 1. Interaksi akademik dalam kelas adalah interaksi   
antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan 
melalui kegiatan ilmiah/akademik mahasiswa yang 
dirancang oleh dosen dalam perkuliahan berupa 



 

3 

tugas/praktek penulisan dan penyajian makalah atau 
laporan bacaan terkait dengan mata kuliah tertentu, 
baik bersifat perorangan ataupun kelompok dan 
dinilai oleh dosen bersangkutan.   

2. Interaksi akademik di luar kelas adalah interaksi 
antara Dosen dan Mahasiswa dilakukan di luar kelas 
biasanya dengan suasana yang lebih informal., 
misalnya terlibat dalam bentuk diskusi dalam 
kelompok-kelompok bidang minat (KBM), bimbingan 
penugasan, dan pembekalan materi seperti PKL, dll. 

3. Interaksi akademik antar mahasiswa terjadi  di ruang 
kelas dan di luar ruang kelas. Interaksi akademik 
antar mahasiswa di dalam kelas meliputi bentuk 
presentasi dan diskusi. Selain itu, diskusi juga dapat 
dilakukan di luar jam kuliah sebagai salah satu 
bentuk interaksi akademik antar mahasiswa di luar 
ruang kelas, seperti saat mengerjakan tugas, 
mengerjakan laporan. 

4. Interaksi antar dosen dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, misalnya  keterlibatan sejumlah 
dosen dalam tim pengajar suatu mata kuliah. 
Dengan adanya tim pengajar, interaksi akademik 
antar dosen juga terjadi pada pelibatan sejumlah 
dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan 
penunjang akademik seperti seminar, lokakarya, 
diskusi, pelatihan, konferensi, dan kuliah umum 
yang diselenggarakan jurusan, fakultas, maupun 
universitas,  

5. Selain itu interaksi antar civitas academica juga bisa 
terjadi melalui kegiatan pembinaan dan 
pengembangan bakat mahasiswa di bidang 
ekstrakurikuler seperti kesenian dan sebagainya 
yang diselenggarakan secara terpusat melalui Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas 
dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah 
bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing 
organisasi keagamaan mahasiswa, yang juga 
melibatkan para dosen, pegawai dan staf pimpinan 
lembaga. 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Dosen bersama mahasiswa melaksanakan 
perkuliahan di ruang kuliah atau di tempat lain 
sesuai muatan mata kuliah sesuai jadwal yang telah 
disepakati dan ditetapkan. 

2. Setiap ruang tersedia sekitar 10-20 kursi  untuk 
ruang kecil,  20 – 35 kursi untuk ruang sedang, dan 
lebih dari 35 untuk ruang besar dengan dilengkapi 1 
meja dosen,1 kursi dosen, 1 white board , serta 
1 LCD projector serta AC sesuai kapasitas ruang. 
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3. Rata-rata penggunaan ruangan adalah 6 jam per 
hari dan penggunaannya diatur oleh bagian 
akademik Fakultas bekerjasama dengan BOP 
perkuliahan. 

4. Mata kuliah praktek dilaksanakan di laboratorium/ 
lahan atau bengkel sesuai  mata praktikumnya.  

5. Untuk kelancaran proses belajar mengajar juga 
didukung oleh tersedianya Internet (hot spot) 
dengan bandwidth 2,5 Mbps yang dapat 
dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga 
kependidikan dalam mengembangkan keilmuannya. 

6. Kelancaran proses belajar mengajar juga didukung 
oleh ketersediaan bahan bacaan di ruang baca 
seperti buku teks, jurnal nasional, jurnal 
internasional, skripsi, tesis, dan disertasi serta 
koleksi digital pada repository di Perpustakaan 
UMBY. 

7. Untuk menciptakan suasan kondusif mahasiswa 
seyogyanya melaksanakan kegiatan ilmiah minimal 
1 kali dalam 1 bulan atau sekurang-kurangnya 1 kali 
setiap 3 bulan yang terdokumentasi dan terencana. 

6. Strategi 1. Semua PS diharuskan untuk membuat program kerja 
dengan melibatkan mahasiswa. 

2. Dosen disarankan untuk melibatkan mahasiswa 
dalam melakukan penelitian maupun PPM yang 
dilakukan. 

3. PS disarankan untuk membentuk kelompok-
kelompok mahasiswa untuk melakukan kegiatan 
akademik maupun non akademik dengan 
pembimbingan oleh Dosen secara intensif. 

7. Indikator 1. AEE lebih dari 50% 
2. Rata-rata IPK mahasiswa terjadi peningkatan setiap 

tahunnya 
3. Prestasi mahasiswa nasional maupun internasional 

minimal 1 tahun sekali setiap PS. 
4. Mahasiswa melakukan kegiatan ilmiah maupun non 

ilmiah berupa kegiatan ekstrakurikuler  minimal 1 kali 
setiap bulan atau setidaknya satu kali dalam 3 bulan. 

8. Dokumen terkait 
1. Proposal kegiatan mahasiswa. 
2. Laporan kegiatan Mahasiswa 
3. Kebijakan Universitas berkait dengan kegiatan 

kemahasiswaan. 

9. Referensi 
SK atau Surat edaran maupun aturan lain yang 
mengatur tentang kegiatan kemahasiswaan. 

 

 


