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1. Visi, Misi dan
Tujuan

Visi:
"Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk
berdaya saing lnternasional pada tatrun 2026".

Misi dan Tujuan:
L. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan

lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam
bersaing di dunia lnternasional.
Misidiatas memiliki Tujuan yaitu:
Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan
mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.

2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai
tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial.
Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:
Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan
keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional
yang berkelanjutan.
Misi diatas memilikiTujuan yaitu:
Peni ngkatan produktivitas da n keu nggula n pengabdia n masya ra kat.

4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan
nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk
mengembangkan di ri yang memiliki karakter kebangsaan.
Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:

4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tingi.
4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul
dan berkarakter.
4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan
Prasarana.

5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung
percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas
Kadiri.
Misidiatas memiliki Tujuan yaitu:
Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta
pengembangan usaha dengan mitra.

2. Rasional Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar suasana akadernik.

3. Pihak yang
Bertanggung-
jawab untuk
Memenuhi Isi
Standar

l. Rektor Universitas Kadiri
2. Wakil Rektor I
3. KepalaBAAK
4. Ketua PPM
5. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri
6. Dosen
7. Matrasiswa

4. Definisi Istilah Suasana akademik adalah kondisi suatu perguruan tinggi datam menjalankan
fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
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5. Pernyataan Isi
Standar

1. Universitas Kadiri harus mampu menciptakan suasana akadernik yang
mendukung tercapainya visi dan misi.

2. Universitas Kadiri harus mampu menciptakan suasana akademik yang
kondusif di lingkungan kampus melalui penyediaan sarana dan prasarana
yang mendukung pencapaian upaya tersebut.

3. Universitas Kadiri harus menciptakan kondisi untuk terciptanya interaksi
ilmiah antara dosen dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan
mahasiswa lainnya.

4. Universitas Kadiri harus memberikan dukungan dana dalam hal kegiatan
yang menunjang terciptanya suasana akademik.

5. Universitas Kadiri seharusnya memberikan akses untuk pelaksanaan
pertemuan-pertemuan ilmiah baik yang bersifat nasional maupun
internasional.

6. Universitas Kadiri seharusnya merencanakan kebutuhan saran4 prasarana
dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik
yang dibutuhkan.

7. Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran harus berorientasi kepada
mahasiswa dan mengembangkan kehampilan teamv,ork intelektualitas,
perasaan, sikap, dan nilai-nilai luhur (soli skills)

8. Dossn dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk
memberikan lingkungan psikologis kepada mahasisw4 sehingga mendukung
proses pembelajaran.

9. Mahasiswa harus diberi kernudahan untuk mendapatkan informasi tentang
perkernbangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (fumlah buku
dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran
judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).

lO.Malrasiswa harus diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra
kurikuler, yang mampu meningkatkan pernahaman terhadap materi
perkuliahan yang diberikan dan mendorong mereka untuk menghasilkan
karya ilrniah.

ll.Guru besar dan atau dosen yang mempunyai wibawa ikniah harus diberj
kesempatan dalam implementasi kebebasan mimbar akademik

6. Strategi 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk
memenuhi standar suasana akademik.

2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi
standar suasana akademik.

3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar suasana akademik.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pernantauan bersama dengan semua pihak

yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan

hasil evaluasi.

7. Indikator 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik
2. Ketersediaan bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang

kondusif
3. Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang

dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik

8. Dokumen Terkait Kuesioner evaluasi
Universitas Kadiri.

standar suasana akademik yang diisi oleh Wakil Rektor I

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l4 Tahun 2005 Tentang Guru
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dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Z0l2Tentang

Pendidikan Tinggi.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu lnternal Perguruan Tinggi,

DIKTI tahun 2010
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016
7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d.2026
9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahrur 2018 s.d.2022.

10. Verifikasi Dokumen standar mutu ini sudah periks4 diedit, dan diverifikasi oleh pejabat
yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas
Kadiri.
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(STD/SPMI-U NIK/Ev/SA.02.01 )
FORMULIR

EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK
Universitas Kadiri

(Formulir ini Diisi oleh Wakil Rektor I Setiap Tahun Sekali)

PETT]NJUK:
Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

KETERANGAN : 1 :Tidak, Z:Ya

No Kriteria Nilai

I Universitas Kadiri mampu menciptakan suasana akademik yang mendukung
tercapainya visi dan misi.

I 2

2 Universitas Kadiri mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif di
lingkrurgan kampus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung
pencapaian upaya tersebut

I 2

3 Universitas Kadiri menciptakan kondisi untuk terciptanya interaksi ilmiah
antara dosen dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa
lainnya

1 2

4 Universitas Kadiri memberikan dukungan dana dalam hal kegiatan yang
menunjang terciptanya suasana akademik

I 2

5 Universitas Kadiri memberikan akses unhrk pelaksanaan pertemuan-pertemuan
ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional

I 2

6 Universitas Kadiri merencanakan kebutuhan sarzlna prasarana dan dana guna
mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik yang dibutuhkan

I 2

7 Kegiatar akademik dosen bidang pembelajaran berorientasi kepada mahasiswa
dan mengembangkan ketampilan teomwork intelektualitas, perasaan, sikap,
dan nilai-nilai luhur (soft skills)

1 2

8 Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk memberikan
lingkungan psikologis kepada mahasisw4 sehingga mendukung proses
pcmbelajaran

I 2

9 Mahasiswa diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang
perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (iumlah buku dan
judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul

lq4lryqn melalui media elektronik (internet)

1 2

l0 Mahasiswa diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan eksffa kurikuler,
yang m:rmpu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang
diberikan dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah

I 2

11 Guru besar dan atau dosen yang mempunyai wibawa ilmiah diberi kesempatan

44gafrlplementasi kebebasan mimbar akademik
I 2
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