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1. Definisi Istilah Suasana akademik (academic atmosphere) merupakan kondisi 

yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses 
pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi 
misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang 
kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan 
mahasiswa.  
 

2. Rasionale Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses 
pembelajaran yang berlangsung dalam suasana “feeling at 
home”. Proses tersebut akan melibatkan sumberdaya 
pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, 
perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang 
mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran. 
Sumberdaya pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan 
standar mutu tertentu agar menimbulkan kegairahan bagipara 
pembelajar, meningkatkan motivasi, kreativitas, dan 
kesungguhan untuk menjamin tercapainya standar mutu proses 
pembelajaran.  
 

3. Pernyataan isi 
standar 

Pimpinan perguruan tinggi menciptakan suasana yang kondusif 
bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, 
antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen agar 
mendorong mahasiswa menjadi pribadi yang proaktif, kritis, 
inovatif, dinamis, dan etis dalam proses belajar mengajar.  
 

4. Strategi 
Pencapaian 
Standar 

a) Tujuan penetapan standar suasana akademik sebagai 
pemenuhan penjaminan mutu seluruh proses kegiatan 
pembelajaran pada setiap jurusan dan program studi di 
dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif, 
yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan 
dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif, 
secara komprehensif dan berkelanjutan di Akper Dharma 
Wacana Metro 

b) Penetapan standar bertujuan memberikan kontribusi 
terhadap terwujudnya suasana akademik kondusif yang 
mampu meningkatkan kreativitas dan daya nalar dosen 
dalam menyusun materi yang akan disampaikan kepada 
mahasiswa, metode dan strategi pembelajaran, serta 
meningkatkan kreativitas dan daya nalar mahaiswa dalam 
proses pembelajaran sehingga dapat berjalan efektif dan 
dapat terlaksana secara terus-menerus dan berkelanjutan 
dapat mewujudkan budaya mutu pembelajaran serta 
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menjadi akademi keperawatan terkemuka di Indonesia.  
 

5. Indikator 
Pencapaian 
Standar 

a) Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui 
hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, 
harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang 
dapat mengintensifkan interaksi dosen - mahasiswa serta 
monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.  

b) Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen 
mengikutsertakan mahasiswa.  

c) Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk 
menciptakan lingkungan sosial dan psikologis Manual Mutu 
Suasana Akademik yang kondusif untuk meningkatkan 
suasana akademik sehingga mendukung proses 
pembelajaran.  

d) Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan 
interaktif dan kualitas personalnya.  

e) Ka. Bag BAAK mendorong ditumbuhkannya sikap 
kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam 
seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler 
maupun ko-kurikuler.  

f) Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi 
kode etik.  
 

6) Pihak yang 
terlibat dalam 
pemenuhan 
standar 

a) Direktur Akper Dharma wacana Metro 
b) Pudir I 
c) Ka Pordi 
d) Dosen pengajar 
e) Kema  
f) Mahasiswa 
 

7) Referensi 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Perguruan Tinggi 

2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu 
No 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan 
 

 


