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BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010, dinyatakan ada 3
kebijakan dasar Pendidikan Tinggi, yaitu: (1) daya saing bangsa (kontribusi produk dan jasa
dalam  pasar  dunia);  (2)  otonomi  (kemandirian  pengelolaan  sumber  daya  sesuai  azas
pengelolaan  yang  profesional);  (3)  organisasi  yang  sehat  (kemampuan  institusi  untuk
mengembangkan kebebasan akademik, inovasi, kreativitas dan knowledge sharing). 
Sejalan dengan visi  USU yaitu ”Menjadi  Universitas untuk Industri”  maka pendidikan di
Universitas Sumatera Utara diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang cakap, beriman dan
bertakwa,  bertanggung  jawab  terhadap  kesejahteraan  masyarakat,  memiliki  kemampuan
akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah
ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni  (IPTEKS),  berintegrasi  tinggi,  serta  berwawasan
kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha.
Di samping itu,  pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
(Tri Dharma Perguruan Tinggi) didasarkan atas telaah kritis (critical appraisal) atau bukti
ilmiah  (evidence-based)  yang  mengarah  ke  kompetensi  dan  dampak  produk  (products
competency and outcome).
Atas dasar pemikiran ini  disusunlah arah penyelenggaraan Prodi  Keuangan dalam bentuk
Kebijakan  Akademik  Prodi  Keuangan  FEB  USU.  Di  dalamnya  memuat  konsepsi  Prodi
Keuangan yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras,
perangkat lunak dan sumberdaya manusia yang bermutu sesuai dengan tugas dan kewajiban
Prodi Keuanganartemen, serta mampu menciptakan sistem kerja kolektif dalam pembuatan
keputusan dan perencanaan, dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi, misi dan tujuan
Prodi Keuangan
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BAB II

ARAH KEBIJAKAN 

2.1. UMUM

1. Prodi  Keuangan sebagai  bagian  masyarakat  dunia,  mampu berpartisipasi  aktif  dalam
pembangunan  yang  berkelanjutan.  Bertumpu  kepada  sistem  masyarakat  madani,
kelestarian hidup yang sejahtera dalam lingkungan yang nyaman, dan penyelenggaran
yang baik, melalui berbagai upaya yang disusun secara bertahap dan sistematis, serta
menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dalam kehidupan masyarakat. 

2. Prodi  Keuangan  menjamin  terselenggaranya  kebebasan  akademik,  mimbar  akademik
dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan
etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela. 

3. Prodi  Keuangan  berorientasi  kepada  prinsip  aksesibilitas  dan  kesetaraan  dalam
penyelenggaraan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  dan  berpartisipasi  aktif  dalam
pengentasan kemiskinan melalui gerakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta
tindakan tercela yang lain. 

4. Prodi  Keuangan  melaksanakan  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal,
yang hasilnya  dimanfaatkan secara terintegrasi  dalam setiap kegiatan pendidikan dan
pengabdian kepada masyarakat. 

5. Prodi  Keuangan  secara  konsisten  melakukan:  inovasi,  integrasi  antar  bidang  dan
kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur dan berkesinambungan,
menuju standar internasional. 

6. Prodi Keuangan mengarahkan penelitian untuk kemajuan IPTEKS, perolehan hak patent,
pendidikan dan pengembangan unit bisnis kreatif dan industri dengan memperhatikan
ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. 

7. Prodi  Keuangan  melaksanakan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  merupakan
perwujudan  kegiatan  multidisipliner  berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  untuk
menyelesaikan  masalah-masalah  aktual,  dan  kemudian  dikembangkan  lebih  lanjut
sebagai program penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

8. Prodi  Keuangan  menyelenggarakan  kegiatan  akademik  dengan  jelas  dan  terkendali,
dalam sistem penyelenggaraan akademik yang baik  sesuai  dengan Rencana Strategis
(RENSTRA) lima tahunan. 
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2.2. VISI, MISI DAN TUJUAN

2.2.1 VISI PRODI KEUANGANARTEMEN

Visi Universitas Sumatera Utara adalah  University for Industry (menjadi universitas
untuk industri). Pengertian “industri” di sini adalah dalam arti luas yang meliputi antara lain
industri  pendidikan,  kesehatan,  jasa  dan  manufaktur.  Visi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis
Universitas Sumatera Utara adalah Menjadi institusi  pendidikan ekonomi dan bisnis yang
menghasilkan lulusan unggul di Asia Tenggara. Sedangkan Visi Prodi D3 Keuangan adalah
“Menjadi institusi pendidikan keuangan yang unggul, mandiri dan inovatif”.

2.2.2 MISI PRODI KEUANGANARTEMEN

Sejalan  dengan visi  tersebut  di  atas,  misi  Prodi  Keuangan Fakultas  Ekonomi dan
Bisnis USU dinyatakan sebagai berikut: 
1.  Menyelenggarakan pendidikan  di  bidang  manajemen keuangan  yang berorientasi  pada

kompetensi global.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan manajemen keuangan, baik yang bersifat

penelitian dasar maupun aplikasi. 
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang terutama ditujukan untuk

menunjang penerapan dan pengembangan perekonomian.

2.2.3 TUJUAN PRODI KEUANGAN 
1. Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian  kepada

masyarakat dalam bidang Manajemen Keuangan. 
2. Melaksanakan  proses  pengajaran  dan  pembelajaran  dalam  bidang  studi  Manajemen

Keuangan.
3. Mendidik mahasiswa pada jenjang program diploma sebagai manajer madya
4. Meningkatkan  mutu  keilmuan  di  bidang  Manajemen  Keuangan  dengan  kemampuan

mengambil manfaat dari teknologi informasi.
5. Memberikan  landasan  keahlian  dan  keterampilan  Manajemen  Keuangan  untuk

dikembangkan melalui jenjang karir.  
6. Menciptakan suatu lingkungan,  peluang dan kondisi  yang tepat  untuk memungkinkan

mahasiswa dapat mencapai dan memelihara kinerja yang baik dan meningkatkan karir.
7. Mengupayakan penyediaan suasana akademik yang kondusif untuk memenuhi kegiatan

proses belajar mengajar studi.

2.3. BIDANG PENDIDIKAN

2.3.1. MISI DAN TUJUAN
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1. Mewujudkan Prodi Keuangan sebagai Program Studi berstandar internasional dan mampu
berperan  aktif  dalam pembangunan  bangsa  melalui  proses  pendidikan,  penelitian  dan
pengabdian kepada masyarakat. 

2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos
kerja,  sehingga  menjadi  tenaga  akademis  dan  profesional  yang  tangguh  dan  mampu
bersaing di tingkat internasional. 

3.  Meningkatkan  daya  saing  semua  produk  pendidikan  dengan  mengembangkan  sistem
penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terencana dan berkelanjutan. 

4.  Menghasilkan  lulusan  yang  mandiri,  inovatif,  berdaya  saing  tinggi  dan  memiliki  jiwa
kewirausahaan. 

2.3.2. PROGRAM PENDIDIKAN
1. Prodi  Keuangan  mengembangkan  dan  menerapkan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi

(KBK).  Proses  pembelajaran  dilakukan  melalui  proses  berbagi (sharing),  proses
internalisasi, dan proses mekanisme balikan. 

2. Melaksanakan dan mengembangkan proses  pembelajaran  berdasarkan  nilai  moral  dan
etika,  serta  dalam  atmosfir  akademik  yang  kondusif  dengan  metode,  media,  sarana,
prasarana, dan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang mendorong sikap kemandirian, inovatif, kreatif. 

3. Memotivasi  mahasiswa  untuk  selalu  pro-aktif  dalam  kegiatan  akademik  agar  terjadi
proses pembelajaran interaktif  dinamis,proses  belajar  mengajar  yang berorientasi  pada
mahasiswa (student center learning), inovatif, dinamis dan mampu menjadi pembelajar
sepanjang hayat dalam upaya membangun kompetensi dan pengayaan wawasan. 

4. Evaluasi pembelajaran terdiri atas evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil terdiri
atas  asesmen  berdasarkan  tes,  nontes,  dan  berdasarkan  evaluasi  diri.  Evaluasi  proses
terdiri atas evaluasi sejawat dan survai pendapat mahasiswa. 

2.3.3. SUMBER DAYA
1. Menyelenggarakan  penerimaan  dosen  secara  terbuka  dengan  mempertimbangkan

kualifikasi (latar belakang pendidikan, kompetensi dan komitmen).
2. Memfasilitasi  dosen  untuk  memperoleh  sertifikat  mengajar  dan  meningkatkan

kompetensi, penguasaan materi/substansi bahan ajar, inovasi metode pembelajaran, serta
pendidikan yang lebih tinggi. 

3. Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk menyusun rencana pembelajaran (GBPP, SAP,
Kontrak Perkuliahan) dan menerbitkan buku ajar.

4. Mengembangkan jejaring  kerja  sama nasional  dan internasional  dengan prinsip saling
menguntungkan,  untuk  mewujudkan  kesetaraan  USU  di  tingkat  nasional  dan
internasional. 

5. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia guna menjamin proses pembelajaran
yang baik sesuai kebijakan akademik. 

8



GUGUS KENDALI MUTU 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN 
BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA 
UTARA

No. Dokumen      : KA-GKM-KEU-FEB-2-00
Revisi                    : 05
Tanggal terbit     : 03 September 2018
Halaman               : 9-14

KEBIJAKAN AKADEMIK

6. Mendorong dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal untuk mengajar: sarjana (S-1)
untuk  program  diploma,  magister  (S-2)  untuk  program  S-1,  dan  doktor  (S-3)  untuk
program S-2 dan S-3. 

2.3.4. EVALUASI PROGRAM 
1. Melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistematik,

terstruktur, periodik dan berkesinambungan
2. Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan,

di samping itu secara bertahap melakukan standarisasi mutu pada seluruh program yang
ada.

3.  Pengembangan  Prodi  Keuangan  harus  disertai  pengembangan  substansi,  infrastruktur,
perangkat lunak dan keras, serta diarahkan untuk memenuhi standar baku mutu dengan
program sejenis baik di tingkat regional maupun internasional.

4. Untuk mencapai  standar  internasional  harus  dilaksanakan identifikasi,  pemetaan ulang
dan  evaluasi  diri  dengan  mempertimbangkan  kemampuan  dan  daya  saing  Prodi  D3
Keuangan

2.3.5. KELEMBAGAAN 
1. Pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan akademik harus mengedepankan azas

akuntabilitas, transparansi, prinsip-prinsip profesionalisme, saling menguntungkan, serta
menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. 

2. Pembukaan program studi baru dan pengembangan program studi yang sudah ada harus
sejalan dengan visi, misi, dan tujuan USU.

3. Program studi yang bersifat multidisiplin baik dalam kelompok ataupun antarkelompok
bidang ilmu/klaster dikembangkan secara integratif dengan mengedepankan kepentingan
bangsa dan negara. 

4. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di semua unit di
lingkungan  USU,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  kualitas
pendidikan. 

5. Mendorong kerja  sama dengan institusi  pendidikan tinggi  nasional  atau internasional
guna memungkinkan terjadinya pertukaran dosen dan mahasiswa,  serta  transfer  mata
kuliah.

2.4. BIDANG PENELITIAN

2.4.1. MISI DAN TUJUAN
1. Menumbuh kembangkan budaya  penelitian  sebagai  dasar  pelaksanaan pendidikan dan

pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS. 
2. Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan

dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya.
3. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan. 

9
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4. Meningkatkan  kiprah  FEB USU dalam  hal  penelitian  dan  publikasi  yang  bertaraf
internasional. 

5. Menginventerisasi hasil penelitian untuk meningkatkan perolehan HKI (Hak Kekayaan
atas Intelektual). 

6. Meningkatkan pendapatan institusi dari proyek penelitian kerjasama.

2.4.2. PROGRAM PENELITIAN
1. Program peningkatan sinergi riset-riset  untuk bidang ekonomi, keuangan, pasar modal,

perbankan serta bidang lainya dikelola secara optimal, sehingga dapat dimanfaatkan bagi
pengembangan ilmu yang terkait, selanjutnya diaplikasikan pada proses pendidikan serta
diaplikasikan kepada masyarakat. 

2. Program  penelitian  untuk  pemenuhan  kebutuhan  industri  dan  masyarakat  dengan
meningkatkan kerjasama penelitian dengan instansi pemerintah, masyarakat dan industry,
peningkatan perolehan HKI, pendirian laboratorium sentral terpadu yang modern untuk
berbagai bidang ilmu. 

3. Peningkatan  hasil  penelitian  yang  mampu  dipublikasikan  pada  jurnal  nasional  dan
internasional, peningkatan pelatihan penulisan ilmiah, peningkatan kualitas dan kuantitas
jurnal  yang  terakreditasi  secara  nasional  dan  internasional,  pemberian  insentif  yang
memadai  bagi  peneliti  yang  mampu  mempublikasikan  hasil  penelitiannya  di  jurnal
nasional dan internasional. 

4. Pengembangan  Manajemen  Penelitian  melalui  penataan  organisasi  dan  manajemen
penelitian, peningkatan manajemen penelitian yang mampu membangun jaringan dengan
komunitas  ilmiah  di  luar  kampus,  guna  memperoleh  dana  melalui  kerjasama  dengan
instansi pemerintah, masyarakat dan industri di dalam dan luar negeri dan meningkatkan
kegiatan  penelitian  dosen  yang  melibatkan  mahasiswa,  sehingga  menjamin  suasana
akademik yang kondusif. 

2.4.3. SUMBER DAYA
1. Mengembangkan mekanisme yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dengan

berupaya mengikutsertakan dosen muda untuk terlibat secara langsung dalam berbagai
kegiatan penelitian. 

2. Memanfaatkan dana kegiatan penelitian secara optimal tidak hanya untuk meningkatkan
kesejahteraan tim peneliti, untuk merawat dan melengkapi fasilitas laboratorium. 

3. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik,
arena  pembelajaran,  aktualisasi  kompetensi  bidang  keilmuan,  atau  pengembangan
pribadi.

4. Memaksimalkan  pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  seperti  laboratorium,
perpustakaan, IT, kebun percobaan, dan lain-lain untuk kegiatan penelitian. 

10



GUGUS KENDALI MUTU 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN 
BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA 
UTARA

No. Dokumen      : KA-GKM-KEU-FEB-2-00
Revisi                    : 05
Tanggal terbit     : 03 September 2018
Halaman               : 11-14

KEBIJAKAN AKADEMIK

2.4.4. EVALUASI PROGRAM 
1. Relevansi  dan  kualitas  hasil  penelitian  diukur  dari  apresiasi  lokal,  nasional,  maupun

internasional lewat publikasi dan presentasi pada pertemuan-pertemuan ilmiah. 
2. Keberhasilan penelitian diukur berdasarkan manfaatnya bagi pengembangan IPTEK, seni,

masyarakat, dan institusi. Indikator keberhasilan berupa: 
a. Jumlah proposal dosen dan atau mahasiswa yang mendapat dana dari sponsor. 
b. Jumlah mahasiswa dan kelompok mahasiswa yang berhasil lolos seleksi dalam 

pertemuan ilmiah mahasiswa nasional. 
c. Jumlah publikasi nasional terakreditasi dan publikasi internasional. 
d. Jumlah penelitian yang mendapatkan HKI. 
e. Jumlah buku ajar yang terkait dengan hasil penelitian. 
f. Jumlah kerjasama dengan industri dan pemangku kepentingan yang lain. 
g. Jumlah penelitian unggulan yang mempunyai potensi ekonomi sehingga bisa 

dikerjasamakan dengan industri dan mendapatkan royalti. 
h. Jumlah jurnal yang terakreditasi baik nasional maupun internasional. 
i. Jumlah pendapatan yang berhasil diperoleh dari kegiatan penelitian. 

2.4.5. KELEMBAGAAN
1. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada,

di  bawah  koordinasi  dan  manajemen  yang  transparan  oleh  fakultas  berdasarkan  azas
akuntabilitas. 

2. Pendanaan,  pembiayaan  dan  imbangan  jasa  dalam  pelaksanaan  penelitian,  termasuk
royalti atas HKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan

3. Pemanfaatan  hasil  penelitian  oleh  industri  atau  institusi  lain  di  luar  FEB USU diatur
dalam aturan yang jelas. 

4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap
unit kerja. 

2.5. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.5.1. MISI DAN TUJUAN
1. Menyelenggarakan  pengabdian  pada  masyarakat  dengan menyebarkan hasil  penelitian

terapan,  kaji  tindak,  teknologi  tepat  guna  untuk  meningkatkan  mutu  kehidupan
masyarakat. 

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui
penataan peran dan fungsi organisasi dan manajemen yang lebih baik. 

3.  Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggungjawab sosial.
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian

untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat.

2.5.2. PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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1. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan kegiatan pengabdian pada
masyarakat dengan melibatkan semaksimal mungkin dosen dan mahasiswa. 

2. Pengabdian  pada  masyarakat  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  hasilnya  dapat
dirasakan  secara  langsung  dan  dapat  dikembangkan  secara  berkelanjutan  oleh
masyarakat. 

3. Menerapkan  hasil-hasil  penelitian  inovatif  dan  tepat  guna  untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. 

4. Melaksanakan  kegiatan  pelayanan  jasa  dan  konsultasi  saling  menguntungkan  kepada
masyarakat industri,  lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat dalam
skala lokal, nasional, atau internasional. 

5. Mengupayakan  dana  pengabdian  masyarakat  dari  berbagai  sumber,  seperti  Industri,
Pemerintah Pusat/Daerah, LSM, dan lain-lain. 

2.5.3. SUMBER DAYA
1. Pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas  pengelolaan  ketrampilan  dilakukan

secara ber-kesinambungan melalui pelatihan. 
2. Kaderisasi tenaga pengabdian muda dilakukan dengan mengikutsertakan mereka dalam

program pengabdian pada masyarakat. 
3. Pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dalam mempublikasikan produk akademik

yang dapat dimanfaatkan masyarakat dipublikasikan secara berkala. 
4. Melibatkan  mahasiswa  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  sebagai  pemenuhan

persyaratan akademik, aktualisasi kompetensi bidang ilmu dan pengembangan pribadi. 

2.5.4. EVALUASI PROGRAM
1. Kegiatan-kegiatan pada masyarakat selalu dikaji secara terus menerus untuk menjamin

agar  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  dan  tetap  aktual  sesuai  dengan
permasalahan yang ada. 

2. Kegiatan-kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  harus  mencerminkan  kontribusi  nyata
USU bagi masyarakat. 

3. Indikator  dampak  keberhasilan  dapat  ditunjukkan  melalui  kepuasan  masyarakat  yang
dilayani  dan  atau  peningkatan  pengakuan  masyarakat  terhadap  kompetensi  sivitas
akademika FEB USU dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge-based
society). Selain itu, indikator output juga dapat berupa: 
a. Jumlah proposal dosen dan atau mahasiswa yang mendapat dana dari pemberi hibah

kompetitif pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional dan internasional. 
b. Peningkatan proporsi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibandingkan kegiatan

pendidikan dan pengajaran. 
c. Jumlah kerjasama dengan industri dan stakeholders yang lain. 
d. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

2.5.5. KELEMBAGAAN

12



GUGUS KENDALI MUTU 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN 
BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA 
UTARA

No. Dokumen      : KA-GKM-KEU-FEB-2-00
Revisi                    : 05
Tanggal terbit     : 03 September 2018
Halaman               : 13-14

KEBIJAKAN AKADEMIK

Pengabdian kepada masyarakat di  bawah koordinasi dan manajemen yang transparan dan
akuntabel. 
1. PRODI  KEUANGAN  menyelenggarakan  kegiatan  pengabdian  sesuai  dengan  sifat

pengetahuan  dan  tujuan  pendidikan  yang  berorientasi  pada  pemecahan  masalah
pembangunan regional dan pembangunan nasional. 

2. Pengabdian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
fakultas, Prodi Keuangan, laboratorium, dosen dan/atau mahasiswa. 
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BAB III

AZAS PENYELENGGARAAN DEFINIS

Asas  penyelenggaraan  kegiatan  akademik  di  lingkungan  Prodi  KEUANGAN  merupakan
prinsip  utama yang  menjadi  pegangan  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan
evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas  akuntabilitas,  yaitu  bahwa semua  penyelenggaraan kebijakan akademik harus
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka, serta senantiasa mengacu pada
perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.

2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka,
didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa
saling percaya untuk terselenggaranya atmosfer akademik yang kondusif dan menjamin
terwujudnya sinergis. 

3. Asas  kualitas,  yaitu  bahwa  kebijakan  akademik  diselenggarakan  dengan  senantiasa
mengedepankan kualitas masukan, proses, dan keluaran. 

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu,
terarah,  terstruktur, dan  sistematis  untuk kepentingan USU secara  komprehensif  dan
berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektivitas dan efisiensi. 

5. Asas kepatuhan, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak
langsung  dalam penyelenggaraan  kehidupan  akademik  harus  taat  pada  hukum yang
berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara. 

6. Asas  manfaat,  yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas
akademika USU. 

7. Asas  kesetaraan,  yaitu  bahwa  kebijakan  akademik  diselenggarakan  atas  dasar
persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter. 

8. Asas  kemandirian,  yaitu  bahwa  penyelenggaraan  kebijakan  akademik  senantiasa
didasarkan pada  kemampuan  USU dengan  mengandalkan  pada  segenap  potensi  dan
sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan USU yang terus berkembang
secra sistematis dan terstrukur. 

14



GUGUS KENDALI MUTU 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN 
BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA 
UTARA

No. Dokumen      : KA-GKM-KEU-FEB-2-00
Revisi                    : 05
Tanggal terbit     : 03 September 2018
Halaman               : 15-14

KEBIJAKAN AKADEMIK

BAB IV

PENUTUP 

1. Untuk  tahun  pertama  pelaksanaan  Kebijakan  Akademik  2008-2010,  Ketua  Prodi
Keuangan  mempunyai  kesempatan  untuk  melakukan  langkah-langkah  persiapan,
penyesuaian dan berbagai hal yang dianggap perlu.

2. Sebelum pemberlakuan Kebijakan Akademik 2008-2010, tugas dan fungsi Ketua Prodi
Keuangan mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ada.

3. Pelaksanaan Kebijakan Akademik 2008-2010,  perlu disosialisasikan secara  luas  untuk
menjamin keberhasilannya.

4. Penerapan  Kebijakan  Akademik  2008-2010  untuk  mewujudkan  Visi  Prodi  Keuangan
yang  unggul  secara  nasional  dan  dikenal  baik  secara  internasional,  dapat  dilengkapi
dengan peraturan tambahan yang lebih rinci, bila dipandang perlu.
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