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1 Visi, Misi dan  

Tujuan UNIRA 
Visi 

Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan 

tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya 

manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, tekhnologi dan humaniora 

Misi 

1. Menyelenggarakan   pendidikan   berbasis   kompetensi   secara 

terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 

2. Mengembangkan  riset-riset  unggulan  yang  berpola  keilmuan 

dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Menyelenggaran pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

4. Mengembangkan   sivitas   akademika   yang   cendikian   dan 

berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, 

dinamis dan demokratis. 

5. Meningkatkan   manajemen   dan   sumber   daya   secara 

berkesinambungan 

6. Menjalin  dan  meningkatkan  kerjasama  kemitraan  di  tingkat 

lokal, regional, nasional, dan internasional 

2 Rasional Standar 
 

Kemahasiswaan 

Untuk mencapai visi dan misi Universitas Madura maka  diperlukan 

standar kemahasiswaan untuk mengatur    terkait penerimaan 

mahasiswa baru, penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler, minat 

dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan karir dan konseling, 

pemberdayaan    mahasiswa    melalui    lembaga    kemahasiswaan,  

legalitas lembaga  mahasiswa,  tugas pokok  dan  fungsi  organisasi 

kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan kesejahteraan 

mahasiswa 
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3 Subyek/Pihak    

yang Wajib        

memenuhi 

Standar 

Pihak yang bertanggung kemahasiswaan adalah : 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor III 

3. Wakil Dekan III 

4. Ketua Program Studi 

4 Definisi Istilah Standar  kemahasiswaan:  adalah  kriteria  minimal  yang  mengatur 

penerimaan  mahasiswa  baru,  penyelenggaraan  pendukung kegiatan 

mahasiswa, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan 

konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga 

kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi 

organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan 

mahasiswa. 

5 Pernyataan Isi 

Standar 

Kemahasiswaan 

Universitas   Madura       memberikan   jaminan   mutu,   kelayakan 

kebijakan serta implementasi sistem rekruitmen dan seleksi calon 

mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu 

yang terintegrasi, menempatkan mahasiswa sebagai pemangku 

kepentingan  utama  sekaligus sebagai  pelaku  proses nilai  tambah 

dalam  penyelenggaraan  kegiatan  akademik  dan  mengupayakan 

akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat bakat. 

6 Strategi 1. Strategi untuk mencapai standar kemahasiswaan adalah: 

2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor III dan Kepala BAA  menetapkan 

SOP dan aturan penerimaan mahasiswa baru mulai dari 

pendaftaran, tata cara penerimaan mahasiswa baru, quota 

mahasiswa, orientasi mahasiswa. 

3. Mahasiswa  Universitas  Madura  diberi  kesempatan  dan 

difasilitasi  untuk  mengikuti  kegiatan  pendukung  akademik, 

minat dan bakat baik dalam maupun luar kampus 

4. Universitas Madura memberikan bimbingan dan pelatihan bagi 

mahasiswa  yang  akan  melakukan  penelitian  dan  pengabdian 

masyarakat 

5. Wakil Rektor III dan Ketua Program Studi merangsang minat dan   

mendukung   mahasiswa   untuk   memperoleh   bantuan 
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penelitian dan pengabdian masyarakat dari pemerintah dalam 

bentuk hibah maupun dari sumber dana lain 

6. Pembinaan akademik mahasiswa oleh PA minimal 3 kali dalam 

satu semester 

7. Universitas Madura menetapkan panduan akademik dan kode 

etik mahasiswa. 

8. Wakil  Rektor  III  bertanggung  jawab  terhadap pemberdayaan 

9. Lembaga kemahasiswaan, menetapkan aturan legalitas lembaga 

kemahasiswaan   dan   tugas   pokok   dan   fungsi   organisasi 

kemahasiswaan. 

10. Adanya    buku    pedoman    pokok    pemberdayaan lembaga 

kemahasiswaan, pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi 

dan pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan. 

11. Terdapat forum bersama sebagai wadah komunikasi dan dialog 

seluruh  lembaga  kemahasiswaan  dengan  Rektor  Universitas 

Madura baik di tingkat universitas maupun di prodi 

12. Sosialisasi    tata    tertib    mahasiswa    diberikan    pada  awal 

penerimaan mahasiswa baru 

7 Indikator 

Ketercapaian 

Standar 

Kemahasiswaan 

Indikator Kinerja Utama Kriteria Ketercapaian 

1. Universitas    Madura     

memiliki pedoman  

penerimaan  mahasiswa baru 

Tersedia 

2. Universitas Madura memiliki 

Pedomanan Layanan 

Mahasiswa  

Tersedia 

3. Universitas   Madura     

memiliki program pembinaan   

minat   dan bakat di tingkat 

Universitas dan Program Studi 

yang berfungsi efektif 

Tersedia 

4. Adanya program/kegiatan 

mahasiswa yang mendukung 

pengembangan minat dan 

Tersedia 
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bakat mencakup aspek 

akademik dan non akademik. 

5. Adanya program/kegiatan 

mahasiswa yang mendukung 

pengembangan softskills di 

tingkat Universitas dan 

program studi yang berfungsi 

efektif, 

Tersedia 

6. Adanya program/kegiatan 

mahasiswa yang mendukung 

pengembangan soft skills yang 

mencakup aspek AIK, 

kewirausahaan,kepemimpinan, 

Emotial Spritual  Quotient, dan 

kegiatan lain yang setara. 

Tersedia 

7. Ada tenaga pembimbing, 

pembina, dan atau pendamping 

yang diperlukan untuk 

mendukung setiap kegiatan 

Unit Kegiatan Mahasiswa 

prestasi akademik dan non 

akademik 

Tersedia 

8. Melakukan Monitoring dan 

Evaluasi (Monev) untuk 

mengetahui kegiatan 

kemahasiswaan setiap 1 tahun 

Terlaksana 

9. Adanya program/kegiatan 

mahasiswa untuk pembinaan 

perilaku kecendikiawan 

mencakup; kepedulian 

terhadap kemiskinan, 

lingkungan hidup, dan 

pendidikan masyarakat. 

Tersedia 
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10. Terdapat beasiswa 

penghargaan prestasi yang 

diberikan kepada mahasiswa 

yang mencapai prestasi di 

bidang tertentu, baik dalam 

bidang akademis maupun non-

akademik. 

 

11. Terdapat beasiswa yang 

diberikan dari penyandang 

dana internasional. 

Tersedia 

12. Terdapa beasiswa yang 

diberikan dari penyandang 

dana nasional. 

Tersedia 

13. Terdapa beasiswa yang 

diberikan dari penyandang 

dana lokal. 

Tersedia 

14. Terdapa beasiswa yang 

diberikan dari penyandang 

dana individu. 

Tersedia 

15. Terdapat beasiswa internal 

yang berlaku secara rutin. 

Tersedia 

16. Adanya Mahasiswa yang 

memperoleh prestasi akademik 

di tingkat 

lokal/nasional/internasional 

Tersedia 

  17. Adanya Mahasiswa yang 

memperoleh prestasi non 

akademik di tingkat 

lokal/nasional/internasional 

Tersedia 

8 Dokumen Terkait 1. Standar    ini    dilaksanakan    bersama-sama    dengan    standar 

pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Standar kemahasiswaan harus dilengkapi dengan : 
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a. Tata tertib/kode etik mahasiswa  

b. Panduan Bimbingan Konseling 

c. Buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan 

d. Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi 

e. Pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan 
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