
 

 

 

 



1. Visi dan Misi Universitas Medan Area  

 

Visi 

“Pada tahun 2025 menjadi yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.” 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan 

2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian 

3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian 

4. Melaksanakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.  

 

2. Tujuan Manual  Pelaksanaan Standar Suasana Akademik 

 

Tujuan manual pelaksanaan standar suasana akademik  adalah untuk menciptakan iklim 

yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan akademik  antara lain interaksi antara dosen 

dengan mahasiswa, interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mapun interaksi 

sesama dosen   untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.  

 

 

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Suasana 

1. Manual ini digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan  

     pencapaian standar suasana akademik  

2. Manual digunakan oleh semua unit kerja pada semua aras yang berkaitan dengan  

     pencapaian standar suasana akademik 

 

 

4. Definisi Istilah  

1. Standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area adalah 

satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh 

pemerintah Republik  Indonesia.  

2. Standar Nasional Pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi ditambah dengan Standar Naiaonal Penelitian dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada maasyarakat   

3. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang suasana penciptaan iklim yang 

kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara  dosen dan mahasiswa, antara sesama 

mahasiswa , maupun Antara sesame dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran 

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area.  

 

 



5. Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik 

a. Rincian Kegiatan  

No 
Subyek/ 

Pelaku 

Penjelasan tentang Kegiatan yang 

Dilakukan 
Dokumen 

1 Rektor 

1. Menetapkan  Surat Tugas Rektor tentang 

pelaksana suasana akademik  

2. Mengesahkan Manual pelaksanaan 

standar suasana akademik 

SK Rektor 

 

 

I WR 1 1. Sebagai penanggungjawab untuk 

kegiatan pelaksanaan standar suasana 

akademik 

2. Menugaskan dan memantau fakultas 

dan  prodi dan Pj terkait lainnya untuk 

melaksanakan standar suasana 

akademik 

3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan 

kegiatan standar suasana akademik di 

fakultas, prodi, dan Pj terkait lainnya 

dalam hal pelaksanaan standar suasana 

akademik 

Surat tugas  

 3 Dekan/Ketua 

Program Studi 

1. Prodi mensosialisasikan standar suasana 

akademik kepada dosen dan mahasiswa 

2. Prodi mengembangkan komunitas belajar 

dikalangan mahasiswa  

3. Prodi mendorong mahasiswanya untuk 

mengikuti seminar/workshop yang relevan 

dengan bidang ilmu minimal 6 

seminar/workshop perorang 

4. Menyediakan dan meningkatkan kualitas 

sarana dan prasarana pendukung suasana 

akademik yang kondusif di tingkat fakultas 

dan prodi. 

5. Mengembangkan komunitas kewirausahaan 

di kalangan mahasiswa 

Dokumen kegiatan 

sosialisasi 

4 LP3  1. Mensosialisasikan standar suasana 

akademik 

2. Mensosialiasasikan perundang-undangan 

dan peraturan pemerintah terbaru terkait 

pelaksanaan standar suasana akademik  

 

 

Dokumen 

sosialisasi  

 



b. Diagram Alir 

 

REKTOR 

Menetapkan  Surat Tugas Rektor tentang 
pelaksana suasana akademik dan 
mengesahkan Manual pelaksanaan standar 
suasana akademik 

 

WR I 

1.Menugaskan dan memantau fakultas dan  
prodi dan Pj terkait lainnya untuk 
melaksanakan standar suasana akademik 
 
2. Memantau kemajuan dari pelaksanaan 
kegiatan standar suasana akademik di 
fakultas, prodi, dan Pj terkait lainnya dalam 
hal pelaksanaan standar suasana 
akademik 

  

Dekan/Ka.Prodi 

1. Prodi mensosialisasikan standar 

suasana akademik kepada dosen dan 

mahasiswa 

2, Prodi mengembangkan komunitas 

belajar dikalangan mahasiswa dan 

mendorong mahasiswanya untuk mengikuti 

seminar/workshop yang relevan dengan 

bidang ilmu minimal 6 seminar/workshop 

perorang 

3. Menyediakan dan meningkatkan kualitas 

sarana dan prasarana pendukung suasana 

akademik yang kondusif di tingkat fakultas 

dan prodi. 

4. Mengembangkan komunitas 
kewirausahaan di kalangan mahasiswa 

 

 

6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual 

Standar Pembiayaan Pembelajaran 

1. Form pendaftaran kegiatan 

 

 

7. Rincian Sarana dan Prasara yang dibutuhkan  

1. Ruangan untuk berkegiatan 

2. Kios tempat berwirausaha 

3. Aula atau   gedung serba guna 

 

 

Mulai 

Mensosialiasasikan 

perundang-undangan 

dan peraturan 

pemerintah terbaru 

terkait pelaksanaan 

standar suasana 

akademik 

Mensosialisasikan 
standar suasana 

akademik dan 

perundang-
undangan dan 

peraturan 
pemerintah terbaru 
terkait pelaksanaan 

standar suasana 
akademik 



 


