
 

 

 

 



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 Kerjasama 

 

Menghasilkan pedoman dalam melaksanakan standar kerjasama untuk mewujudkan 

kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama yang semakin meningkat di Universitas Medan 

Area dengan institusi di dalam dan di luar negeri 

 

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama 

Luas lingkup manual pelaksanaan standar kerjasama mencakup pimpinan program studi, 

fakultas dan universitas yang bekerjasama melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, 

swasta dan masyarakat pada bidang pendidkan kerjasama dalam negeri dan luar. 

masyaraakat.  

 

4. Definisi Istilah  

1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Meda Area adalah 

satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia 

2. Standar kerjasama adalah standar minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang, dan 

tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Medan Area dengan 

instasnsi lain sehingga tercapai sinergi yang baik  

5. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 

a. Rincian Kegiatan  

No 
Subyek/ 

Pelaku 

Penjelasan tentang Kegiatan yang 

Dilakukan 
Dokumen 

1 Rektor 

1. Menetapkan  Surat Keputusan Rektor 

tentang Pelaksana Standar Kerjasama 

2. Mengesahkan Manual pelaksanaan 

Standar Kerjasama 

SK Rektor 

 

 



2 WR IV. 1. Sebagai penanggungjawab untuk 

kegiatan pelaksanaan Standar 

Kerjasama 

2. Melakukan sosialisasi hasil kerjasama 

ke fakultas, prodi dan lembaga. 

3. Menugaskan PIK untuk melaksanakan 

standar kerjsama 

4. Memantau kemajuan dari pelaksanaan 

kegiatan Standar Kerjasama. 

 

 

Dokumen 

sosialisasi 

Surat Tugas 

 

Dokumen Laporan 

5 PIK 1. Mengadakan studi banding dengan 

instansi pemerintah, swasta, dan 

masyarakat baik dalam maupun luar 

negeri. 

2. Mengajukan proposal dengan 

masyarakat dan instansi terkait serta 

mengikuti hibah perguruan tinggi 

3. Melakukan koordinasi dengan pihak  

yang melakukan kerjasama untuk tindak 

lanjut MOU 

4. Melalui WR4 membuat surat penugasan 

ke fakultas dan prodi dan lembaga tindak 

lanjut hasil MOU  sesuai dengan 

bidangnya.  

 

Dokumen kegiatan 

 

 

Dokumen propsal 

 

 

 

Surat Tugas 

8 Lembaga 

Penjaminan 

Mutu  

1. Melakunkan monitoring kegiatan 

kerjasama 
Dokumen 

monitoring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Diagram Alir 

 

 

 

REKTOR 

1.  Menetapkan  Surat Keputusan Rektor tentang    
     Pelaksana Standar Kerjasama 
2   Mengesahkan Manual pelaksanaan Standar  
     Kerjasama 

 

 

WR IV 

1. Melakukan sosialisasi hasil kerjasama ke fakultas, 
prodi dan lembaga. 

2. Menugaskan PIK untuk melaksanakan standar 
kerjasama 

3.   Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan  
      standar kerjasama. 

 

 

PIK 

1. Mengadakan studi banding dengan 

instansi pemerintah, swasta, dan 

masyarakat baik dalam maupun luar 

negeri. 

2. Mengajukan proposal dengan 

masyarakat dan instansi terkait serta 

mengikuti hibah perguruan tinggi 

3. Melakukan koordinasi dengan pihak  

yang melakukan kerjasama untuk 

tindak lanjut MOU 

4.  Melalui WR4 membuat surat 
penugasan ke fakultas dan prodi dan 
lembaga tindak lanjut hasil MOU  
sesuai dengan bidangnya. 

 

 

LPM 

Melakunkan monitoring kegiatan 
kerjasama 

 

 

 

MULAI 



 

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

Standar Kerjasama 

1. Form proposal 

2. Form MOU 

3. Form evaluasi 

 

 

7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan  

 

1. Ruangan 
      2. Alat Tulis Kantor (ATK) 
      3. Komputer 

            4. Printer 
            5. Kendaraan 

 


