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BAB I

PENDAHULUAN

Agar dapat menjadi suatu lembaga yang profesional dan mampu berkompetisi secara
nasional dan internasional, dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni (IPTEKS) yang semakin cepat dan bersifat global memaksa Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU senantiasa mengevaluasi proses pendidikan, penelitian
dan  pengabdian  kepada  masyarakat  sehingga  mampu  beradaptasi  dan  mengantisipasi
perubahan global yang terjadi.

Sejalan dengan paradigma baru bagi dunia pendidikan yang merupakan industri jasa,
maka  semua  kegiatan  harus  diarahkan  untuk  memuaskan  stakeholders.  Dalam menjamin
tercapainya  kualitas  output  dan  outcome  dari  proses  pendidikan  yang  memuaskan
stakeholders,  evaluasi tingkat keberhasilan dan audit  akademik secara benchmarking akan
dapat ditentukan dengan adanya Standar Akademik pada Program Studi Diploma 3.

Adapun Standar  Akademik yang terdapat  pada Program Studi  Diploma 3 meliputi
Standar  Eligibilitas,  Integritas,  Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Sasaran,  Standar  Kurikulum
Departemen, Standar Proses Pembelajaran dan Evaluasi Hasil Studi, Standar Pengembangan
Staf  Akademis,  Standar  Sumber  Daya  Manusia,  Standar  Prasarana  dan  Sarana,  Standar
Mahasiswa, Standar Sistem Pembelajaran,  Standar Keuangan, Standar Suasana Akademis,
Standar Keamanan dan Kesehatan Lingkungan, Standar Sistem Informasi, Standar Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat, Standar Kode Etik Akademis, Standar Sistem Jaminan Mutu,
Standar Sistem Pengelolaan, Standar Organisasi, dan Standar Tata Pamong. 
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BAB II

ELIGIBILITAS, INTEGRITAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1    ELIGIBILITAS

Program Studi D3 Keuangan FEB USU didirikan berdasarkan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No.  042/U/1975 tanggal  18  Maret  1975 dan Perguruan DIII  SK.  Rektor
No.568/PT05.H/SK/Q/87 pada tanggal 19 Agustus 1987 dan telah memperoleh akreditasi B
berdasarkan Keputusan BA-PT No. 375/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014.

Program Studi (PS) : Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara
Tahun Pertama Kali  : 1975
Nomor SK Pendirian PS : 042/U/1975
Pejabat Penandatanganan SK :  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Program Studi Diploma 3 Keuangan berada di Lt. 2 Gedung Nusantara Fakultas Ekonomi
dan  Bisnis  Universitas  Sumatera  Utara  yang  terletak  di  Jalan  Prof.  TM  Hanafiah,  Kota
Medan.  Program Studi DIII Keuangan FEB USU menyelenggarakan pendidikan yang akan
menghasilkan lulusan bergelar Ahli Madya (Amd) yang pengetahuannya sangat diperlukan
berbagai instansi/institusi. Program ini mengutamakan proses pendidikan vokasi yang terdiri
dari praktikum sebanyak 60% dan teori 40%. 

2.2     INTEGRITAS

a. Harus  bersikap  jujur,  terbuka  dan  peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  dalam
pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Harus  bersikap  jujur,  terbuka  dan  peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  dalam
penerimaan pegawai.

c. Harus  bersikap  jujur,  terbuka  dan  peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  dalam
penerimaan mahasiswa baru.

d. Harus  bersikap  jujur,  terbuka  dan  peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  dalam
pembukaan program studi.

e. Harus  bersikap  jujur,  terbuka  dan  peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  dalam
penyusunan anggaran.

f. Harus  bersikap  jujur,  terbuka  dan  peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  dalam
mengiklankan peringkat akreditasi program studi.

g. Harus  bersikap  jujur,  terbuka  dan  peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  dalam
hubungannya dengan masyarakat.
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h. Harus  bersikap  jujur,  terbuka  dan  peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  dalam
mengambil keputusan yang adil.

2.3     VISI

“Menjadi Institusi Pendidikan Terkemuka di Bidang Keuangan Terapan dan Sebagai Pusat
Penyedia Tenaga Kerja Berkualitas “

2.4     MISI

1. Menghasilkan  lulusan  yang  profesional  di  bidang  keuangan  yang  memiliki  jiwa
kewirausahaan.

2. Mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan keuangan pada dunia bisnis.
3. Menyelenggarakan penelitian guna pengembangan keilmuan di bidang keuangan.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan perekonomian

kerakyatan

2.5    TUJUAN PROGRAM STUDI

Program studi Diploma 3 Keuangan yang dikelola dibawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara diarahkan untuk menghasilkan ahlimadya yang terampil serta
memiliki kemampuan profesional dalam :

1. Untuk  Mengisi  kebutuhan  tenaga  ahli  madya  dan  terampil  sesuai  dengankebutuhan
masyarakat

2. Memahami peranan dan fungsi keuangan sebagai aspek penting dalam kehidupansuatu
perusahaan.

3. Memahami arti dan manfaat serta teknis analisa laporan keuangan serta kesimpulan yang
dapat ditarik dari analisa tersebut.

2.6     SASARAN

1. Menghasilkan  lulusan  yang  profesional,  objektif,  independen,  dan  berkualitas  untuk

memenuhi permintaan dunia usaha yang tumbuh dengan cepat.

2. Menghasilkan lulusan yang tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi

informasi.

3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian yang berkualitas yang bermanfaat bagi dunia

usaha dan masyarakat dalam bidang ilmu keuangan dan teknologi informasi.
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4. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

5. Memberikan jasa-jasa bagi dunia usaha seperti jasa penasehat dan konsultan dalam bidang

akuntansi keuangan dan manajemen bagi dunia bisnis.
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BAB III
KURIKULUM PROGRAM STUDI

3.1     KURIKULUM PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN

Pendidikan Diploma 3 Keuangan dilaksanakan atas kebutuhan tenaga terampil dalam

dunia usaha saat ini. Akibat permintaan yang cukup tinggi atas permintaan tenaga terampil ini

maka Universitas Sumatera Utara ingin membantu dalam menghasilkan tenaga kerja yang

terampil.
Diharapkan lulusan program pendidikan Diploma 3 ini mampu menguasai dan terampil

dalam  keuangan,  perbankan,  perpajakan  serta  sebagai  pialang  saham  pada  perusahaan-

perusahaan yang swasta, instansi pemerintah dan usaha milik sendiri yang ada di Indonesia.
Kurikulum pendidikan Diploma 3 Keuangan dirancang berdasarkan Sistem Pendidikan

Diploma  di  Indonesia  berdasarkan  kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)dan

kurikulim Berbasis Kompetensi (KBK). Lama pendidikan program D-3 ini adalah 6 semester

(16 minggu/semester) dengan total 110 SKS, yang meliputi berbagai kegiatan : perkuliahan ,

tutorial, praktikum dan magang. 

3.2     KOMPETENSI LULUSAN

a. Mahasiswa lulusan Program Studi Diploma 3 Keuangan memiliki:
 Kompetensi Utama  : penguasaan pengetahuan manajemen dan bisnis
 Kompetensi Pendukung : soft skill
 Kompetensi Keahlian  : penguasaan teknologi

b. Kompetensi lulusan Program Studi Diploma 3 Keuangan:
 Mampu  menyelesaikan  pekerjaan  berlingkup  luas  dan  menganalisis  data  dengan

beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku
 Mampu menunjukkan kinerja , bermutu dan terukur
 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan

keahliannya didasarkan pada pemikiran logis,  inovatif  dan bertanggung jawab atas

hasilnya secara mandiri
 Mampu  menyusun  laporan  hasil  dan  proses  kerja  secara  akurat  dan  sahih   serta

mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan
 Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya
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 Mampu bertanggung  jawab  atas  pencapaian  hasil  kerja  kelompok  dan  melakukan

supervisi  dan  evaluasi  terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang  ditugaskan  kepada

pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya
 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah

tanggung jawabnya dan mampu mengelola pengembangan kompetensi kerja secara

mandiri
 Mampu mendokumentasikan,  menyimpan,  mengamankan dan menemukan kembali

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
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BAB IV

PROSES PEMBELAJARAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

4.1     PROSES PEMBELAJARAN
Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian program studi Diploma (D-3) Keuangan

di  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  USU untuk  menghasilkan  lulusan  sumberdaya  manusia

terampil  di  bidang  Keuangan  ,dengan  melaksanakan  proses  pembelajaran  praktikum

sebanyak 60% disertai teori 40% .Secara keseluruhan proses  pembelajaran  mencakup lebih

kurang 66 sks praktikum dan tutorial ,44 sks teori dengan total sks =110.

4.2.     EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN 

Program dilaksanakan  selama  16  minggu  per  semester,  dijalankan  dengan  sistem

kredit  semester,  Setiap  mata  kuliah  dimonitor  pelaksanaannya  melalui  kehadiran  dosen

mengajar dan mahasiswa serta pencapaian materi yang diajarkan sesuai dengan silabus mata

kuliah.Setiap  mahasiswa  yang  mengikuti  mata  kuliah  praktek  dan  praktikum  dinilai

berdasarkan kompetensi yang dicapai melalui:

 Kuliah     : ujian tengah semester ,ujian akhir semester dan tugas-tugas kuliah , serta quiz.
 Praktek    : tes tutorial ,pre-test praktek dan laporan praktek.
 Magang   :  pre-test  magang  ,penilaian  selama  magang  (external  evaluator  ),  laporan

magang dan seminar hasil magang.
 Tugas Akhir : penilaian proposal, proses tugas akhir, membuat laporan tugas akhir dan

seminar tugas akhir.

Setiap  akhir  semester  dilakukan  evaluasi  pelaksanaan  perkuliahan  oleh  pengelola

dengan  melibatkan  evaluasi  dari  mahasiswa  melalui  kuesioner  kinerja  dosen  dievaluasi

berdasarkan Kuesioner mahasiswa.

1.
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BAB V

PENGEMBANGAN STAF AKADEMIS

1. Pengembangan  staf  akademik  harus  mengacu  pada  kebutuhan  penyelenggaraan
kurikulum 

2. Komposisi  staf  akademik  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  kurikulum dalam  hal
kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya. 

3. Promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, moralitas,
integritas dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. 

4. Pengembangan  staf  harus  diidentifikasi  secara  sistematis  sesuai  dengan  aspirasi
individu dalam kerangka kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. 

5. Pengembangan  staf  akademik  harus  memperhatikan  rasio  dosen  terhadap
mahasiswa yang dilayani 

6. Staf akademik harus difungsikan secara efektif. 
- Peran  dan hubungan kelembagaan harus  didefinisikan  dan  dimengerti  dengan

baik. 
- Tugas-tugas  yang  diberikan  kepada  staf  harus  sesuai  dengan  kualifikasi,

pengalaman dan bakat yang dimiliki. 
- Proses  kaji-ulang,  konsultasi  dan  pemenuhan  kebutuhan  kelembagaan  harus

dilaksanakan. 

7.  Kinerja dosen harus dievaluasi secara periodik dalam Daftar Penilaian  
     Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). 

8. Staf  akademik  dan  staf  pendukung  harus  diberi  kesempatan  untuk  melakukan
aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

9. Staf  akademik  harus  mampu  mengidentifikasi  kebutuhan  dan  rencana  untuk
pengembangan yang berkelanjutan. 

10. Staf  akademik  harus  mampu  menggunakan  berbagai  metode  pengajaran  dan
pembelajaran  serta  memilih  yang  paling  cocok  untuk  mencapai  outcome
pembelajaran yang dikehendaki. 

11. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran
dan pembelajaran 

12. Staf  akademik  seharusnya  mampu  merancang  dan  melaksanakan  program
pembelajaran  yang  efektif,  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  lokal,  nasional,
regional dan internasional. 
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13. Staf  akademik  seharusnya  mampu  mengembangkan  dan  menggunakan  berbagai
macam media untuk pengajaran 

14. Staf  akademik  seharusnya  mampu  menggunakan  berbagai  teknik  untuk  menilai
kerja  mahasiswa  dan  mengaitkannya  dengan  outcome  pembelajaran  yang
dikehendaki 

15. Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran
dan mengevaluasi program yang dilakukan. 
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BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

6.1     DOSEN

a. Sistem Rekuitmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Pendukung
Sistem  rekruitmen  dan  seleksi  dosen  serta  tenaga  pendukung  harus  berdasarkan  asas
kemanfaatan,   moralitas, integritas dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.  

b.Kecukupan Dosen
Rasio  antara dosen (staf  akademik)  dengan mahasiswa yang dilayani  harus  memenuhi
standar  1:20. Komposisi staf  akademik  harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam
hal kualifikasi pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.

c.  Kualifikasi dan Pengalaman
Untuk penyelenggaran pendidikan Sarjana pada Departemen Manajemen  FE USU harus
memiliki lebih dari 50% bergelar Doktor lulusan program studi/institusi yang diakui oleh
DIKTI  atau  terakreditasi  oleh  BAN-PT. Setiap  matakuliah  diasuh  oleh  dosen  sesuai
dengan bidang keilmuan/kepakaran dimilikinya dan memiliki lama pengalaman mengajar
minimal  10 tahun.  Komposisi jabatan akademik dosen tetap harus terdiri dari   25%
dosen Guru Besar. Staf  akademik dan staf  pendukung  harus diberi  kesempatan untuk
melakukan aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang
ada. Keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah nasional dan internasional harus sebagai
penyaji/ pemakalah.

d.  Keterlibatan dalam pembimbingan akademik
Setiap dosen yang memenuhi syarat harus melakukan pembimbingan akademik.

e.   Program pembinaan,  pengembangan, dan jaminan kesejahteraan
Pengembangan  staf  akademik   harus  mengacu  pada  kebutuhan  penyelenggaraan
kurikulum.  Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan rencana untuk
pengembangan yang berkelanjutan. Manajemen waktu dan sistem insentif  harus dikaitkan
dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

f.  Uraian tugas dan beban kerja dosen
Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran
yang efektif, sesuai dengan tuntutan kebutuhan nasional dan internasional.  Staf akademik
seharusnya  mampu  mengembangkan  dan  menggunakan  berbagai  macam media  untuk
pengajaran.  Staf  akademik  seharusnya  mampu  menggunakan  berbagai  teknik  untuk
menilai  kerja  mahasiswa  dan  mengaitkannya  dengan   outcome  pembelajaran  yang
dikehendaki.  Staf  akademik  seharusnya  mampu  memonitor  dan  mengevaluasi  kinerja
pengajaran dan mengevaluasi program yang dilakukan.
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6.2     TENAGA KEPENDIDIKAN

a.  Sistem Rekrutmen dan Tenaga Kependidikan
Sistem  rekrutmen  dan  seleksi  tenaga  kependidikan  harus  berdasarkan  asas
kemanfaatan, moralitas, integritas dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku di
lingkungan universitas. 

b.  Kecukupan Tenaga Kependidikan
Jumlah  tenaga  kependidikan  harus  mampu  mendukung  terselenggaranya  kegiatan
akademik dengan baik. Komposisi tenaga akademik harus sesuai dengan kebutuhan
dan kualifikasi pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.

c.  Kualifikasi dan Pengalaman
Tenaga kependidikan harus  berkualifikasi  dan  memiliki  kemampuan  sesuai  dengan
bidang tugasnya  serta  seharusnya mampu  mengoperasikan komputer  dan  peralatan
pendukung kegiatan akademik.

d.  Jumlah dan latar belakang pendidikan tenaga petugas perpustakaan
Tenaga  perpustakaan  seharusnya  berkualifikasi  dan  memiliki  kemampuan  sesuai
dengan  bidang  tugasnya  serta  seharusnya  mampu  mengoperasikan  komputer  dan
peralatan pendukung kegiatan kepustakaan.
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BAB VII

PRASARANA DAN SARANA

7.1     PRASARANA

a. Keberadaan dan Kepemilikan
Seluruh  prasarana  berada  di  dalam  lahan  dan  bangunan  pada  Departemen
Manajemen FEB USU adalah milik negara.

b. Kecukupan, mutu, kesesuaian dan kenyamanan 
Infrastruktur  fasilitas  pembelajaran   harus  dituangkan  dalam  rencana  strategis
(renstra)  yang  meliputi  sarana  dan  prasarana  yang  ada  serta  rencana
pengembangannya. 
Infrastruktur fasilitas pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras
dengan pertumbuhan kegiatan akademik. Fakultas bersama Program Studi   harus
merancang fasilitas pembelajaran dengan mengacu standar internasional.

c. Aksesibilitas 
Prasarana  fakultas   seharusnya  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  peraturan
bangunan  yang  ditentukan  USU  dan  departemen  teknis  terkait  dengan
memperhatikan akses penyandang cacat.

d. Penggunaan
Penggunaan semua prasarana harus optimal dan efesien.

e. Pemeliharaan dan pengembangan
Semua prasarana  pembelajaran harus dipelihara secara baik dan teratur.

7.2     SARANA 

a. Keberadaan, dan status kepemilikan
Seluruh  sarana  berada  di  dalam lahan  dan  bangunan  Program Studi  Diploma  3
Keuangan USU adalah milik negara.

b. Kecukupan, mutu dan kesesuaian 
Fasilitas  fisik  untuk  aktivitas  pembelajaran  harus  disediakan  sesuai  dengan
perkembangan kegiatan dan kebutuhan civitas akademika. 
Ruang perkuliahan harus dilengkapi dengan sarana penunjang OHP. 
Ruang kuliah seharusnya dilengkapi dengan sarana multimedia. 
Laboratorium  harus  mempunyai  fasilitas  yang  sejalan  dengan  perkembangan
IPTEKS dan fasilitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. 
Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan instruksi kerja yang jelas
sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan.
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c. Aksesibilitas
Sarana fakultas  seharusnya memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan
yang ditentukan USU dan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses
penyandang cacat. 

d. Sistem pengaturan penggunaan sarana 
Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan instruksi kerja yang jelas
sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan.
Penggunaan semua prasarana harus optimal dan efesien.

e. Pemeliharaan dan pengembangan
Semua sarana  pembelajaran harus dipelihara secara baik dan teratur.

7.3     PERPUSTAKAAN DAN BAHAN PUSTAKA

1. Perpustakaan harus memiliki luas ruangan yang melampaui standar minimum dan
sangat nyaman.

2. Perpustakaan harus memiliki peralatan yang sangat lengkap dan modern.
3. Perpustakaan harus memiliki jenis bahan pustaka yang sangat lengkap sesuai dengan

keperluan bidang kajian.
4. Perpustakaan harus memiliki jumlah bahan pustaka yang sangat memadai.
5. Rata-rata  perbandingan  jumlah  buku  terhadap  mahasiswa  dalam  semua  bidang

kajian, harus > 1:20.
6. Tahun terbitan bahan pustaka harus >30% buku terbitan 5 tahun terakhir, kecuali

buku-buku klasik.
7. Semua jurnal harus memiliki terbitan 2 tahun terakhir.
8. Perpustakaan harus buka mulai pukul 8.00 – 22.00, pada hari kerja.
9. Rata-rata  jumlah  kunjungan  mahasiswa  per  bulan,  harus  >  30%  dari  jumlah

mahasiswa (student body).
10. Perpustakaan  harus  memiliki  layanan  antar  perpustakaan  internasional,  nasional,

regional dan lokal.
11. Perpustakan harus menyediakan layanan e-library bagi sebagian besar bidang ilmu

(departemen/ jurusan).
12. Perpustakaan harus mendokumentasikan Disertasi, Tesis,  Skripsi dan Tugas Akhir

Mahasiswa dengan sangat baik.
13. Perpustakaan harus memiliki anggaran yang sangat memadai untuk pengadaan dan

perawatan bahan pustaka.
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BAB VIII

KEMAHASISWAAN

1. Program Studi  harus mempunyai  kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru
berdasarkan kesempatan yang sama 

2. Program Studi  sebaiknya mempunyai  prosedur  seleksi  di  tingkat  Program Studi
yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang
ditentukan 

3. Program  Studi  harus  menentukan  jumlah  mahasiswa  baru  yang  dapat  diterima
disesuaikan dengan kapasitas dan fasilitas yang ada untuk semua tahap pendidikan. 

4. Kebijakan  tentang  penerimaan  mahasiswa  baru  harus  terus-menerus  dievaluasi
secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders. 

5. Program  Studi harus  mempunyai  program  pembimbingan  akademik  untuk
mahasiswa. 

6. Program  Studi harus  melibatkan  partisipasi  mahasiswa  dalam  mendesain,
mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubugan dengan
mahasiswa. 

7. Program Studi  harus  mendorong mahasiswa agar melakukan evaluasi  diri  untuk
mencapai kompetensi lulusan Program Studi. 

8. Program Studi seharusnya mempunyai program konseling untuk mahasiswa. 

9. Program  pembimbingan  akademik  dan  konseling  untuk  mahasiswa  seharusnya
mempertimbangkan  latar  belakang  sosial  dan  ekonomi  mahasiswa  serta
permasalahan individu. 

10. Program Studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam
organisasi mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler. 
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BAB IX

SISTEM PEMBELAJARAN

1. Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan  yang relevan dengan tujuan,
ranah  belajar,  dan  hierarkinya.  Pembelajaran  dilaksanakan  menggunakan  berbagai
strategi  dan  teknik  yang  menantang,  mendorong  mahasiswa  untuk  berfikir  kritis,
bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. 

2. Infrastruktur  fasilitas  pembelajaran  harus  dituangkan  dalam  rencana  strategis
(renstra)  yang  meliputi  sarana  dan  prasarana  yang  ada  serta  rencana
pengembangannya. 

3. Infrastruktur  fasilitas  pembelajaran  harus  direncanakan  secara  sistematis  agar
selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik. 

4. Ruang kuliah seharusnya dilengkapi dengan sarana penunjang OHP dan LCD. 
5. Ruang kuliah seharusnya dilengkapi dengan sarana multimedia 
6. Laboratorium harus  mempunyai  fasilitas  yang  sejalan  dengan  perkembangan

IPTEK dan fasilitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. 
7. Peralatan  di  laboratorium harus  dilengkapi  dengan  instruksi  kerja  yang  jelas

sehingga  tidak  terjadi  kekeliruan  yang  dapat  menimbulkan  bahaya  atau
kerusakan. 

8. Program Studi harus mempunyai perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas
teknik  informasi  dan  komunikasi  untuk  mendukung  kemajuan  proses
pembelajaran. 

9. Perpustakaan  Program Studi harus  membuka pelayanan  minimal  8  jam pada
setiap hari kerja 

10. Perpustakaan  departemen  seharusnya  dilengkapi  dengan  fasilitas  peminjaman
antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal. 

11. Fasilitas  fisik  untuk  aktivitas  pembelajaran  ekstra-kurikuler  mahasiswa  harus
disediakan sesuai dengan perkembangan kegiatan dan kebutuhan mahasiswa. 

12. Semua fasilitas fisik dan peralatan pembelajaran harus dipelihara secara baik dan
teratur. 

13. Departemen seharusnya menyediakan komputer yang dilengkapi dengan sarana
mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan internet yang bisa saling mengakses
dengan unit pelaksana akademik lain di Iingkungan Universitas Sumatera Utara. 

14. Rencana  pembelajaran  harus  dikembangkan  oleh  dosen  matakuliah,  secara  sangat
lengkap

15. Rencana pembelajaran harus memanfaatan sumber belajar yang sangat beragam.
16. Rencana pembelajaran harus menerapan pola kerjasama dalam belajar yang sangat

intensif.
17. Persyaratan  kelulusan  dan  penyelesaian  studi  harus  memiliki  rambu-rambu  yang

sangat jelas.
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18. Strategi pembelajaran oleh semua dosen harus menggunakan metode pembelajaran
interaktif yang menimbulkan minat belajar sangat tinggi.

19. Mutu bahan ajar  (keluasan, kedalaman, keterkaitan dan kemutahiran)  harus sangat
tinggi.

20. Sistem monitoring  dan  evaluasi  program  pembelajaran  harus  dilaksanakan  secara
teratur.

21. Media  belajar  harus  sangat  lengkap  dan  sangat  sesuai  dengan  kebutuhan  belajar
mengajar.

22. Kegiatan pembelajaran oleh semua dosen harus dilaksanakan sesuai dengan rencana.
23. Bahan pembelajaran harus sangat lengkap.
24. Materi pembelajaran harus  sangat mutakhir.
25. Sarana pembelajaran harus sangat lengkap.
26. Sarana pembelajaran harus sangat mutakhir. 
27. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran harus sangat tinggi.
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BAB X

KEUANGAN

1. Keuangan harus memiliki sumber dana yang sangat bervariasi.
2. Keuangan harus memiliki jumlah dana yang mencukupi seluruh keperluan operasional

dan pengembangan.
3. Keuangan harus memiliki sistem pengelolaan yang dilakukan dengan sangat profesional.
4. Keuangan harus memiliki sistem pengelolaan yang dilakukan dengan sangat terbuka.
5. Keuangan harus memiliki sistem pertanggungjawaban berdasarkan internal dan external

audit setiap tahun.
6. Keuangan  harus  mempunyai  proporsi  alokasi  dana  sesuai  dengan  kebutuhan  kegiatan

akademik dan pengembangan institusi.
7. Satuan  biaya  per  mahasiswa  per  tahun  harus  sangat  mendukung  penyelenggaraan

pendidikan.
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BAB XI

SUASANA AKADEMIK

1. Kebijakan tentang suasana akademik Program Studi Diploma 3 Keuangan memberikan
perhatian yang serius demi terciptanya suasana akademik yang paling baik, harmonis dan
efektif.  Perhatian yang diberikan antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana,
kualitas  interaksi,  pembuatan  rancangan  suasana  akademik,  peningkatan  keikutsertaan
civitas  akademika  dalam  kegiatan  akademik  dan  pengembangan  kepribadian  ilmiah.
Selain  melalui  program rutin,  rancangan  menyeluruh  untuk  mengembangkan  suasana
akademik yang kondusif dilakukan melalui program kemitraan dengan berbagai instansi
baik di dalam maupun diluar USU seperti Jasa Raharja, Dinas Koperasi, dsbnya.

2. Ketersediaan  dan  jenis  prasarana,  sarana  dan  dana  yang  memungkinkan  terciptanya
interaksi akademik antara civitas akademika.

3. Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik
didalam  maupun  di  luar  kelas,  untuk  menciptakan  suasana  akademik  yang  kondusif
(misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan
kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

4. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen.

5. Pengembangan prilaku kecendikiawanan.
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BAB XII

STANDARD KEAMANAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1. Program Studi harus memiliki fasilitas standar keamanan yang bersifat umum 

2. Infrastruktur  Program  Studi seharusnya  memenuhi  persyaratan  teknis  dan
peraturan  bangunan  serta  kesehatan  lingkungan  yang  ditentukan  USU  dan
departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat. 

3. Program Studi harus merancang fasilitas pembelajaran dengan mengacu standar
nasional dan internasional 

4. Program Studi harus  menyusun prioritas  pengembangan fasilitas  sesuai  dengan
kompetensi masing-masing dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan
Iingkungan 

5. Dosen dan staf pendukung harus berusaha maksimal menciptakan Iingkungan kerja
yang kondusif untuk atmosfer akademik yang baik. 

6. Dosen  dan  staf  pendukung  harus  berusaha  maksimal  untuk  menciptakan
Iingkungan psikologis yang mendukung proses pembelajaran efektif dan efisien 

7. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan,
sikap, dan nilai-nilai kemanusiaan yang bertanggungjawab. 
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BAB XIII

SISTEM INFORMASI

1. Program  Studi telah  memiliki  alamat  email  dengan  alamat
diploma3keuangan@gmail.com tempat  berbagi  informasi  dengan  mahasiswa,  dosen,
maupun pihak lain diluar fakultas. 
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BAB XIV

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

14.1    PENELITIAN 

1. Penelitian  harus  dilakukan  untuk  menunjang  dan  menjadi  bagian  terpadu  dari
kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan
program universitas riset. 

2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan tujuan
serta visi dan misi  Program Studi Fakultas Ekonomi dan Ekonomi  USU dengan
memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait. 

3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh
Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  USU serta  visi  dan  misi  Program Studi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis  USU dan kaidah-kaidah serta etika dalam bidang keilmuan
masing-masing. 

4. Hasil  penelitian  harus  disebarluaskan  dalam  media  cetak  dan  elektronik  yang
mudah diakses oleh masyarakat luas. 

5. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa. 

6. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar, terapan, dan rancangan percobaan
sesuai dengan perkembangan IPTEK 

7. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (interdisciplinary). 

8. Penelitian  seharusnya  dilakukan  sesuai  dengan  baku  mutu  penelitian  nasional
maupun internasional. 

9. Program Studi  seharusnya mendukung dana dan fasilitas untuk diseminasi  hasil
penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

10. Program Studi mendukung para peneliti untuk meningkatkan kegiatan penelitian
yang berkualitas. 

11. Program Studi menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti yang berhasil 

12. Dosen  harus  dapat  menegakkan  dan  menjaga  etika,  moral,  dan  kualitas  ilmiah
dalam melakukan dan mempublikasikan penelitian secara bertanggungjawab. 

13. Dosen harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana
penelitian melalui prosedur institusional. 

14. Program  Studi  seharusnya  dapat  menciptakan  hubungan  kerjasama  penelitian
dengan  universitas  dan  lembaga  lain  di  dalam  dan  di  luar  negeri  untuk
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meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian. 

15. Program Studi seharusnya menyelenggarakan pelatihan,  seminar, lokakarya,  dan
aktivitas lain guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian. 

16. Program Studi seharusnya berusaha untuk mendapatkan paten hasil penelitian dan
membangun kerjasama dengan industri memperoleh sumber dana penelitian lebih
lanjut. 

14.2     PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

1. Pengabdian  kepada  masyarakat  harus  dilakukan  dalam  rangka  pemanfaatan,
pendayagunaan, dan pengembangan serta penyebarluasan ilmu pengetahuan untuk
masyarakat. 

2. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan
sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan memperhatikan masukan dari pihak-
pihak terkait. 

3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar)
yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat USU. 

4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada
kebutuhan nyata dalam masyarakat 

5. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa 

6. Pengabdian  kepada  masyarakat  seharusnya  dapat  memberikan  pencerahan  dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat 

7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan umpan balik untuk
kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian 

8. Program Studi seharusnya menjalin hubungan dengan birokrasi  dan praktisi  lain
dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat 

9. Program Studi seharusnya  menyediakan  unit  layanan  yang  mampu menampung
kegiatan  antar  disiplin  untuk  secara  bersama  melakukan  pengabdian  kepada
masyarakat dengan sumber dana bersama 

10. Program  Studi harus  dapat  merangsang  sivitas  akademika  pada  semua  tingkat
dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan,
inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia 

11. Program Studi seharusnya dapat menciptakan program kegiatan pelayanan kepada
masyarakat

12. Program Studi seharusnya dapat membantu mencarikan informasi pekerjaan yang
sesuai  bagi  mahasiswa,  dan  meyakinkan  kepada  stakeholders  tentang  kebutuhan
keterampilan untuk posisi tertentu. 
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13. Program Studi seharusnya  dapat  menawarkan  jasa  pelayanan  konsultasi  kepada
masyarakat dengan melibatkan mitra kerja yang sesuai bila dipandang perlu. 
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BAB XV

KODE ETIK AKADEMIK

1. Kode Etik Akademik Program Studi Diploma 3 Keuangan sama dengan Kode Etik
Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 

2. Program  Studi harus  mensosialisasikan  Kode  Etik  Akademik  kepada  dosen,
mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga laboratorium untuk dilaksanakan secara
sadar 

3. Program  Studi harus  mengembangkan  sistem  yang  dapat  memberikan
penghargaan/sangsi bagi yang patuh/melanggar Kode Etik Akademik. 

4. Program  Studi seharusnya  mempunyai  program  yang  jelas  untuk  meningkatkan
kesadaran melaksanakan Kode Etik Akademik bagi semua sivitas akademika. 

29



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

No. Dokumen      : SA-GKM-KEU-FEB-2-01
Revisi                   : 05
Tanggal terbit     : 03 September 2018
Halaman              : 30-28

STANDAR  AKADEMIK

BAB XVI

SISTEM PENGELOLAAN

Sistem pengelolaan  fungsional  dan  operasional  Program Studi dimulai  dari  Planning
yang  meliputi  pembuatan  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran  seperti  yang  dituangkan  dalam
renstra.  Planning juga dilakukan dalam pembuatan dan peninjauan kembali kurikulum agar
sesuai dengan permintaan pasar. Untuk dapat mencapai tujuan organisasi diperlukan suatu
struktur  organisasi.  Organisasi  Program  Studi terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris,  Staff
Administrasi,  Staff Pengajar, Kepala Laboratorium Komputer  dan Mahasiswa.  Organizing
dilakukan  sesuai  dengan  struktur  organisasi.  Staffing dilakukan  sesuai  struktur  organisasi
serta  dengan  menentukan  dosen  mana  yang  akan  mengajarkan  mata  kuliah  tertentu  dan
mendistribusikan dosen sesuai dengan kompetensi dosen yang bersangkutan.
Struktur organisasi Program Studi adalah seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Program Studi Diploma 3 Keuangan 
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