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KATA PENGANTAR 

 

 

Sebagai salah satu Universitas terkemuka di Provinsi Jambi, Universitas Jambi 

terus berupaya menjaga kualitas akademik salah satunya dengan mengeluarkan 

Kebijakan Akademik sebagai pedoman dalam menjalankan mutu Universitas Jambi.  

Kebijakan akademik ini disusun dengan mengacu pada Renstra UNJA 2016-2020 

yang dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dasar dalam perumusan peraturan, 

standar prosedur, dan rencana pengembangan akademik di UNJA. Kemudian, kebijakan 

akademik ini selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program-

program akademik yang telah disusun dan disepakati. Hal ini merupakan upaya UNJA 

untuk mendorong terwujudnya UNJA sebagai research-based university dan sebagai 

upaya berkelanjutan meningkatkan dan memperbaiki mutu kegiatan akademik. Selain itu 

Kebijakan Akademik Universitas Jambi tahun 2016 menjadi acuan utama bagi segenap 

Pimpinan Universitas  dalam  menyusun  Rencana  Strategis  dan  pengalokasian  sumberdaya 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap 

dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Kebijakan Akademik Universitas Jambi  

tahun 2016 menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma 

Perguruan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Selanjutnya Universitas Jambi selalu mengharapkan adanya masukan berupa saran 

maupun kritik baik dalam format maupun substansi atas segala kekurangan yang masih 

ditemukan dalam Kebijakan Akademik ini. Kebijakan Akademik ini berlaku bagi seluruh kegiatan 

akademik di lingkungan Universitas Jambi. 
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BBAABB  II..  PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

  

1.1. Kebijakan Umum 

Kebijakan akademik ini disusun dengan mengacu pada Renstra UNJA 2016-2020 

yang dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dasar dalam perumusan peraturan, 

standar prosedur, dan rencana pengembangan akademik di UNJA. Kemudian, kebijakan 

akademik ini selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program-

program akademik yang telah disusun dan disepakati. Hal ini merupakan upaya UNJA 

untuk mendorong terwujudnya UNJA sebagai  research-based university dan sebagai 

upaya berkelanjutan meningkatkan dan memperbaiki mutu kegiatan akademik. Selain itu 

Kebijakan Akademik Universitas Jambi tahun 2016 menjadi acuan utama bagi segenap 

Pimpinan Universitas  dalam  menyusun  Rencana  Strategis  dan  pengalokasian  sumberdaya 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap 

dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Kebijakan Akademik Universitas Jambi  

tahun 2016 menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma 

Perguruan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi, tugas pokok UNJA yang dijalankan 
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oleh Rektor adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang akademik dan non-akademik. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UNJA memiliki fungsi memberikan pelayanan 

pendidikan tinggi kepada mahasiswa, melakukan pengembangan ilmu, dan atau seni melalui 

penelitian ilmiah. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi UNJA yang dijalankan oleh Rektor 

pada hakekatnya adalah menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penjabaran  sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi jenjang diploma, sarjana,profesi dan 

pascasarjana; 

2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 

4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan 

5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif. 

1.2. Tata Nilai Universitas Jambi 

Dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan dan merealisasikan visinya, Universitas 

Jambi menyadari pentingnya penetapan tatanilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas 

akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tatanilai yang dianut oleh institusi dan harus 

dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut: 

1. Profesional, setiap warga Universitas Jambi menghargai individu-individu yang memiliki 

pengetahuan, kemampuan dan kemauan, serta memahami bagaimana 

mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut. 

2. Objektif, setiap warga Universitas Jambi menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam 

menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai 

dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggung jawab. 

3. Transparan, setiap warga Universitas Jambi menerapkan mekanisme pengelolaan dan 

pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan 

serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah 

dimengerti. 

4. Akuntabel, setiap warga Universitas Jambi senantiasa memotivasi sivitas akademika 

untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan output yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Adil dan Merata, setiap warga Universitas Jambi memberikan kesempatan yang sama 

kepada masyarakat luas, terlepas dari jenis kelamin, etnis, kondisi ekonomi, maupun kondisi 

fisik, untuk mendapatkan pendidikan.  Subsidi silang diterapkan untuk membantu mahasiswa 

yang secara ekonomi tidak mampu namun potensial secara akademik, sebagai bagian dari 

tanggung jawab sosial Universitas Jambi. 

6. Taat Azas, setiap warga Universitas Jambi senantiasa memotivasi sivitas akademika untuk 

taat azas terhadap aturan, prosedur kerja  dan peraturan perundang-undangan yang ada, 

serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.  
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7. Amanah dan Handal, setiap warga Universitas Jambi harus memiliki integritas diri, mampu 

bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti 

hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian Visi dan implementasi Misi universitas.  

8. Budaya Mutu, dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan 

pengajaran sebagai core business-nya, Universitas Jambi mengacu kepada upaya-upaya 

peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement) dan menerapkan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal di setiap lini.  

5.Budaya dan Kearifan Lokal, setiap warga Universitas Jambi menghargai dan menjunjung 

tinggi pranata sosial, budaya dan adat istiadat  yang berlaku dalam kehidupan masyarakat 

setempat. Universitas Jambi sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, yang bersifat global, 

berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 

untuk kesejahteraan masyarakat.  

6. Universitas Jambi menjamin pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan dengan memperhatikan etika dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) serta 

menghindari tindakan yang tidak terpuji. 

7.Universitas Jambi berpartisipasi aktif dalam memelihara semangat persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia dalam kemajemukan agama, etnis, dan budaya Nusantara.  

8.Universitas Jambi secara konsisten melaksanakan inovasi dan integrasi antar bidang 

keilmuan di lingkungan Universitas Jambi dalam upaya mengembangkan pendidikan yang 

bermutu serta mendukung kegiatan wirausaha dengan etos kerja yang tinggi, jujur, santun 

dan bertanggung jawab. 
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BBAABB  IIII..  VVIISSII,,  MMIISSII  DDAANN  TTUUJJUUAANN  UUNNIIVVEERRSSIITTAASS  JJAAMMBBII  

  
  

2.1. Visi Universitas Jambi 

Dalam upaya berkontribusi aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 

serta sumbangsih dalam pembangunan nasional melalui penyediaan SDM terdidik terlatih 

yang berkualitas melalui pelaksanaan Tri  Dharmanya,  maka UNJA menetapkan visi 

sebagai berikut: “Terwujudnya UNJA sebagai perguruan tinggi bermutu dengan berbagai 

pusat unggulan yang inovatif dan kompetitif secara nasional dan internasional pada tahun 

2025”. 

Perguruan Tinggi Bermutu 

UNJA mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi hardskill dan softskill yang 

memuaskan stakeholder, menghasilkan produk ilmiah dan kekayaan intelektual yang dapat terap, 

serta menyediakan layanan jasa dan pemberdayaan masyarakat sesuai tuntutan zaman. 

Pusat Unggulan 

Pusat unggulan di bidang pendidikan dan pengajaran. UNJA menawarkan portofolio yang 

beragam dari berbagai disiplin ilmu, baik profesional maupun akademik di bidang pertanian, 

peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan dan kedokteran pada berbagai program studi yang 

terakreditasi untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan akan pendidikan tinggi bagi para lulusan 

sekolah menengah, tenaga profesional dan masyarakat umum. Keunggulan bidang pendidikan 

dan pengajaran dapat diukur dari jumlah staf akademik berkualifikasi S3, jumlah program studi 

dengan predikat akreditasi A, lama masa studi mahasiswa, lama masa tunggu alumni, serta 

kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang akademik alumni 

Pusat unggulan di bidang penelitian. UNJA melaksanakan berbagai aktifitas penelitian 

unggulan, terutama sekali melalui pusat-pusat penelitiannya yang mengkaji berbagai isu lokal 

maupun regional, baik di bidang pertanian, peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan, maupun 

kesehatan dan kedokteran. Keunggulan bidang penelitian dapat diukur dari kemampuan staf 

akademik endapatkan hibah penelitian yang bersifat kompetitif, jumlah publikasi di jurnal nasional 

terakreditasi dan internasional bereputasi, partisipasi aktif staf akademik di dalam pertemuan 

ilmiah berskala nasional dan internasional, dan jumlah HAKI yang dihasilkan. 

Pusat unggulan di bidang pengabdian dan pengembangan masyarakat. UNJA 

membangun kerjasama yang sinambung dengan pemerintah daerah dan masyarakat umum, dan 

dengan berbagai organisasi dan pengusaha lokal maupun nasional dalam rangka pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat. Keunggulan di bidang pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat dapat dilihat dari jumlah hasil-hasil pengembangan IPTEKS yang diaplikasikan dan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Inovatif dan Kompetitif secara Nasional dan Internasional 

Inovatif dan Kompetitif secara nasional dan internasional mengandung makna bahwa 

dengan berbagai pusat unggulan yang dimiliki, UNJA akan menjadi perguruan tinggi yang 

mampu melahirkan berbagai inovasi baru di bidang pembelajaran, pengembangan IPTEKS dan 

pemberdayaan masyarakat. Kemampuan berinovasi ini akan meningkatkan daya saing 
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(menjadikan UNJA lebih kompetitif) dan menjadi daya tarik bagi stakeholder, baik di tingkat 

nasional maupun internasional, untuk menjadikan UNJA sebagai mitra bagi berbagai perubahan 

menuju kesejahteraan masyarakat. 

Program dan Kegiatan Pembangunan Universitas Jambi disusun dengan mengacu pada 

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 seperti 

yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis 

Kemendiknas Tahun 2005-2009 dan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 

Strategis Kemendiknas Tahun 2010-2014. serta Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019. 

Berdasarkan RPPNJP 2005-2015 dan Renstra Kementerian tersebut Universitas Jambi telah 

pula menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang dibagi dalam 4 

(empat) tahap pengembangan. Keempat tahap tersebut adalah tahap I (2005-2010) dengan tema 

Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Pendidikan, tahap II (2010-2015) dengan tema Penguatan 

Tata Kelola menuju Good Governed University, tahap III (2015-2020) dengan tema Peningkatan 

Daya Saing Nasional menuju Kompetisi Global, dan tahap IV (2020-2025) dengan tema 

Internasionalisasi. 

Sejalan dengan tema pembangunan tahap III (2015-2020) yang difokuskan pada 

Penguatan Tata Kelola menuju Good Governed University, diharapkan pada akhir tahun 2020 

UNJA telah tercatat salah satu universitas dengan tatakelola yang baik dan memiliki daya 

saing tinggi di tingkat nasional dan Internasional. 

Universitas dengan tatakelola yang baik, artinya Universitas Jambi menerapkan sistem 

manajemen yang dapat mendorong terwujudnya Good Governed University (GGU) dengan 

menerapkan prinsip-prinsip good governance menurut UNDP, yakni: 

a. partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak 

langsung yang dibangun atas dasar kebebasan berbicara secara konstruktif. 

b. transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan kepentingan stakeholder. 

c. bertanggung jawab kepada stakeholder atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. 

d. melaksanakan setiap peraturan dan kesepakatan secara adil dan merata tanpa pandang bulu. 

e. cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. 

f. penyelenggaraan universitas berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. 

g. melaksanakan pengelolaan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. 

h. membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan tinggi 

berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. 

Sementara itu, sebagai universitas yang memiliki daya saing tinggi, artinya Universitas 

Jambi mampu merancang, menerapkan, mengendalikan dan meningkatkan kinerja sistem 

pendidikan tinggi yang dikelolanya serta mampu memberikan kepuasan kepada stakeholders. 

Untuk meningkatkan daya saingnya, Universitas Jambi perlu memperkuat kompetensi 

sumberdaya manusia, peningkatan fasilitas pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

lulusan. Dengan adanya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan fasilitas 

pembelajaran juga akan terjadi peningkatan daya saing institusi. Oleh karenanya, tatakelola yang 

baik merupakan prioritas penting dalam rangka menjadikan Universitas Jambi sebagai suatu 
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universitas yang sehat secara finansial, memiliki iklim akademik yang baik dan memiliki daya 

saing tinggi. 

2.2. Misi Universitas Jambi 

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Jambi menetapkan Misi sebagai berikut : 

1. Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi 

seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan (layanan prima 

pendidikan tinggi). 

2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global. 

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Memperkuat sarana dan prasarana serta mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang 

efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab 

dan akuntabilitas. 

2.3. Tujuan Universitas Jambi 

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi 

tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (strategic 

goals). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UNJA adalah:  

1. Membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menjadi 

masyarakat modern yang menghayati iman dan taqwa serta menguasai Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan/atau Seni. 

2. Mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia yang berilmu, kreatif, inovatif dan 

produktif, berdisiplin, bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi dan mampu menyesuaikan diri 

serta berdaya saing dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan/atau Seni.  

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dan 

mengupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, 

serta melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional. 

4. Mengembangkan suasana demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab. 

5. Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan baik. 

6. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, dan sebagai penjabaran dari misi yang telah 

ditetapkan, UNJA menetapkan strategi dan program yang mengacu kepada 3 (tiga) pilar 

Pembangunan Pendidikan Nasional, yang meliputi: 

a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta peningkatan tanggung jawab sosial. 

b. Peningkatan mutu pendidikan, relevansi kurikulum dan daya saing alumni. 

c. Peningkatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan citra universitas. 

Pemerataan dan Perluasan Akses 

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya 

tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik 
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dari semua golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi 

tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.  

Peningkatan Mutu dan Relevansi 

Peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan daya saing bangsa di masa depan, 

di samping memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia Indonesia dan 

interaksinya, sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya ditingkat 

nasional maupun internasional.  

Peningkatan Tatakelola dan Akuntabilitas 

Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik 

ditingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah 

(MBS), untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber 

daya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. 
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BBAABB  IIIIII..  KKEEBBIIJJAAKKAANN  AAKKAADDEEMMIIKK  

  
  

3.1. Dasar Kebijakan Akademik: 

Kebijakan  Akademik  Universitas  Jambi disusun  berdasarkan  nilai-nilai  dan  jatidiri  

Universitas  Jambi dan  memperhatikan  isu-isu  strategis baik internal maupun  eksternal,  nilai 

universal kependidikan dan keilmuan, dan berlandaskan pada Undang-undang No. 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya 

dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pengelolaan pendidikan t inggi  yang 

otonom, mengutamakan prinsip  transparansi dan akuntabilitas, untuk mewujudkan 

pendidikan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

daya saing bangsa. 

3.2. Tujuan Kebijakan Akademik 

a.Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, 

terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; 

b.Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menggunakan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; 

c.Meningkatkan peran Universitas Jambi melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi 

dan seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 

d. Meningkatkan daya saing Universitas Jambi dalam percaturan global menuju world class 

university  

e.Mewujudkan Universitas Jambi sebagai pusat unggulan dalam bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

3.3. Fungsi Kebijakan Akademik 

a.Kebijakan akademik dapat membangkitkan kepedulian dosen, tenaga kependidikan,  

dan mahasiswa  untuk memajukan  Universitas Jambi melalui  kegiatanTri Dharma . 

b.Kebijakan  akademik  merupakan  pedoman  untuk  memperbaiki  mutu akademik yang 

mencakup manajemen akademik, kualitas dosen,tenaga kependidikan dan mahasiswa. 

3.4. Kebijakan Akademik Bidang Pendidikan 

      A.  Prinsip Penyelenggaraan 

1. Universitas Jambi senantiasa mengembangkan diri untuk menjadi pusat layanan 

pendidikan dan pelatihan, penelitian, konsultasi dan jasa dalam berbagai bidang ilmu 

berikut terapannya. 

2. Universitas Jambi mengarahkan kegiatan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang unggul dan kompeten secara intelektual, bermoral, serta memiliki semangat 

kewirausahaan dengan komitmen dan etos kerja yang tinggi.  
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3. Universitas Jambi menjamin terciptanya kebebasan akademik, mimbar 

akademik,dan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan teknologi dan seni. 

4. Universitas Jambi  menjunjung tinggi etika dan profesionalitas, yaitu komitmen 

tinggi dalam berkarya dan mengutamakan budaya mutu. 

5. Universitas Jambi  mengarahkan dan mengembangkan pendidikan pada 

kemajuan dan kebaruan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui 

perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. 

 

B. Program Pendidikan 

1. Pengembangan program pendidikan mengacu pada Rencana Strategis Universitas 

Jambi. 

2. Universitas Jambi mengarahkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan stakeholders, serta didasarkan 

pada nilai moral dan etika.  

3. Pengembangan program pendidikan lebih diarahkan pada program vokasi (D3 dan 

D4), program sarjana (S1), profesi dan pascasarjana (S2 dan S3). 

4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Jambi dirancang dengan metode 

SCL (student centered learning). 

5. Universitas Jambi senantiasa meningkatkan standar mutu akademik melalui 

implementasi sistem penjaminan mutu internal. 

6. Universitas Jambi menumbuh kembangkan semua program studi/jurusan/bagian 

untuk mencapai taraf internasional dalam pengembangan IPTEKS melalui 

peningkatkan kompetensi staf akademik dalam penguasaan bahan ajar dan metode 

pengajaran berbasis penelitian secara kreatif dan inovatif, pengintegrasian antar 

bidang ilmu melalui pengembangan peer group yang bersifat integral dan terstruktur, 

serta peningkatan sarana dan prasarana akademik. 

7. Universitas Jambi mengembangkan pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan jasa 

dalam berbagai bidang ilmu berikut terapannya. 

C. Sumberdaya Pendidikan 

1. Universitas Jambi mengupayakan tersedianya staf akademik yang memiliki 

kompetensi dalam penguasaan bahan ajar dan metode pengajaran berbasis 

penelitian secara kreatif dan inovatif. 

2. Universitas Jambi mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana akademik yang 

mudah diakses untuk peningkatan mutu kegiatan akademik dan luarannya. 

3. Universitas Jambi mengupayakan perolehan dan penggunaan dana yang berorientasi 

pada peningkatan mutu berkelanjutan baik secara mandiri maupun melalui kerjasama 

mutualistik dengan pihak lain. 

D. Evaluasi Program Pendidikan 

Evaluasi program pendidikan dilakukan secara sistematik, terstruktur, periodik dan 

berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang baku. 
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E. Kelembagaan Pendidikan 

1. Pengelolaan program pendidikan diwadahi dalam suatu lembaga yang mengikuti 

perkembangan struktur organisasi perguruan tinggi modern. 

2. Universitas Jambi mengharuskan pengelolaan pendidikan senantiasa melakukan 

peningkatan mutu secara berkesinambungan dan bertanggung jawab. 

3. Universitas Jambi mendorong pengembangan sistem kerjasama dengan lembaga 

pendidikan tinggi nasional dan internasional untuk pertukaran staf pengajar dan 

mahasiswa, penyetaraan mata kuliah, kerjasama penelitian dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

4. Kerjasama dengan dunia usaha dapat dilakukan untuk mengembangkan sumberdaya 

pendidikan, memperluas wawasan staf pengajar dan mahasiswa. 

 

 

3.5. Kebijakan Akademik Bidang Penelitian 

A. Prinsip Penyelenggaraan 

1.Kegiatan penelitian diarahkan untuk menumbuh kembangkan budaya penelitian 

sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, serta 

pengembangan IPTEKS. 

2.Kegiatan penelitian ditempatkan sebagai salah satu wahana untuk membangun citra 

Universitas Jambi  dalam mengembangkan  relevansi  penelitian  untuk  meningkatkan  

mutu pendidikan, kebutuhan stakeholder serta masyarakat pada umumnya. 

           3.Universitas Jambi berperan memfasilitasi, memberdayakan,dan   

             meningkatkan kemampuan  unit-unit penyelenggara penelitian. 

           4. Universitas Jambi  bertanggungjawab  menyusun,  menerapkan,  memantau,  

               menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan penelitian untuk: 

a.menjaga integritas Universitas Jambi 

b.melindungi  keselamatan  dan  kesejahteraan  peneliti  dan  objek penelitian, 

c.menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses 

pelaksanaan penelitian, dan mengelola informasi penelitian. 

B. Program Penelitian 

i. Universitas Jambi mengembangkan program payung penelitian yang sesuai dengan 

bidang  keilmuan. 

ii. Universitas Jambi mendorong dan memfasilitasi penelitian multidisiplin-kola-boratif 

yang berwawasan global secara kelembagaan untuk mengembangkan kelompok 

bidang ilmu dan mengangkat citra Universitas Jambi. 

iii. Universitas Jambi mengembangkan sistem penghargaan bagi peneliti yang 

memberi peluang bagi dosen  dalam  melaksanakan  penelitian  untuk  

meningkatkan  prestasi kinerjanya dan terciptanya budaya penelitian yang kompetitif  
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iv. Universitas Jambi mendorong dan memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian untuk pengembangan kompetensi bidang keilmuan dan potensi 

mahasiswa. 

v. Universitas Jambi mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya bisa 

diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna 

vi. Universitas Jambi memberdayakan dan memfasilitasi peneliti untuk 

mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 

internasional bereputasi serta untuk memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI).   

C. Sumberdaya Penelitian 

i. Universitas Jambi mengembangkan suasana kerja yang menjamin keharmonisan 

melalui peer review dan  regenerasi  dalam  penelitian  dengan  melibatkan  para  

peneliti muda untuk membangun rekam jejak (track records). 

ii. Universitas Jambi mengupayakan pengembangan laboratorium penelitian yang 

terakreditasi/tersertifikasi. 

iii. Universitas Jambi mengupayakan tersedianya referensi yang mutakhir dan mudah 

diakses.  

iv. Universitas Jambi mengupayakan perolehan dan penggunaan dana untuk 

peningkatan mutu penelitian baik secara mandiri maupun melalui kerjasama 

mutualistik dengan pihak lain. 

v. Universitas Jambi mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika 

secara terencana,  terarah  dan  berkelanjutan  untuk  terus  menerus  berpartisipasi 

dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif  baik 

nasional maupun internasional. 

vi. Universitas Jambi mendorong keterlibatan mahasiswa  dalam  penelitian  sebagai  

pemenuhan  persyaratan akademik, aktualisasi kompetensi bidang ilmu dan 

pengembangan pribadi. 

D. Evaluasi Program Penelitian 

i. Evaluasi program penelitian dilakukan secara sistematik, terstruktur, periodik dan 

berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang baku. 

ii. Evaluasi program penelitian menggunakan standar pengukuran kualitas hasil 

penelitian yang dikembangkan berdasarkan standar pengukuran relevansi dan 

kualitas hasil penelitian berdasarkan apresiasi dunia internasional,  lewat publikasi 

dan presentasi pertemuan internasional dan pemanfaatan langsung di 

masyarakat. Adapun Indikator keberhasilannya diukur melalui: 

 

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. 
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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. 

E. Kelembagaan Penelitian 

i. Universitas Jambi mendorong dan mengembangkan pusat-pusat penelitian yang 

relevan dengan program payung penelitian di bawah koordinasi Lembaga Penelitian.  

ii. Universitas Jambi secara sistematis dan terstruktur mengembangkan kerjasama dan 

aliansi strategis untuk peningkatan kualitas, kapasitas, dan kuantitas penelitian. 

iii. Pendanaan, royalti atas HaKI, dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dalam 

peraturan yang jelas dan transparan. 

iv. Kegiatan penelitian  yang dilakukan  secara  perorangan  atau  kelembagaan  oleh  

unit-unit kerja yang ada, di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh 

fakultas berdasarkan azas akuntabilitas. 

v. Pemanfaatan hasil penelitian oleh industri atau institusi lain di luar Universitas 

Jambi diatur dalam aturan yang jelas. 

vi. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan 

akuntabel terhadap unit kerja. 

3.6. Kebijakan Akademik Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

A. Prinsip Penyelenggaraan 

1. Universitas Jambi menumbuhkembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang bersifat multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian dan atau kajian ilmiah 

untuk menyelesaikan permasalahan aktual yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditempatkan sebagai salah satu wahana 

untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa serta membangun citra Universitas 

Jambi. 

3. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat berlaku pada semua kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat  yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 

Universitas Jambi . 

4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi 

dengan kegiatan pendidikan dan penelitian. 

5. Universitas  Jambi memberikan  keleluasaan  kepada  dosen  dan  mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

kompetensi. 

6. Universitas Jambi memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa 

memberikan respon secara bertanggungjawab terhadap permasalahan bangsa baik 

secara individu maupun institusional. 
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7. Universitas Jambi  memberikan  penghargaan  kepada  individu  dan  institusi 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di 

Universitas Jambi. 

B. Program Pengabdian kepada Masyarakat 

Rencana program Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Jambi 

diarahkan pada (1) program peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan 

(2) program peningkatan pemanfaatan masyarakat untuk pendidikan dan penelitian. 

             Adapun yang termasuk kedalam Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat; 

a. Peningkatan Pelayanan Pengembangan Pember-dayaan Masyarakat. 

b.Peningkatan Pelayanan Pengembangan Ilmu pengetahuan danTeknologi termasuk  

seni. 

c.Peningkatan Pelayanan Pengembangan Sumber-daya Alam. 

d.Bantuan pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan 

pelayanan-pelayanan tentang: konsultasi bisnis, bursa pasar pekerjaan dan  

pengelolaan  pilot-pilot  proyek  yang  berkaitan  dengan  pendidikan profesi baik untuk 

mahasiswa, alumni maupun masyarakat luas. 

e. Bantuan  untuk  meningkatkan  kinerja  proses  pelayanan  yang  bersifat 

administrasi dan pelayanan teknis. 

f.Peningkatan informasi kepada masyarakat melalui pusat pelayanan bisnis  

untuk  menampung  dan  mempublikasikan  produk-produk  ilmiah dan teknologi 

yang dihasilkan oleh seluruh sivitas akademika. 

2. Program Peningkatan Pemanfaatan Masyarakat Untuk Pendidikan dan 

Penelitian 

a. Peningkatan  pemanfaatan  masyarakat  dalam  program  ekstra  kurikuler untuk 

menerapkan ilmu yang dipelajari mahasiswa serta untuk meningkatkan 

relevansi pendidikan. 

b. Peningkatan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar dan sumber 

riset nyata bagi mahasiswa dan para peneliti. 

c. Peningkatan pemanfaatan masyarakat sebagai salah satu sumber 

pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

C. Sumberdaya Pengabdian kepada Masyarakat 

Dalam penyelenggaraan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  melibatkan  

segenap  sivitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan, untuk  kepentingan 

tersebut maka: 

i. Universitas Jambi mengembangkan kemampuan dosen dalam menjalin dan 

mengembangkan kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kualitas 

pengelolaan ketrampilan yang dibutuhkan secara berkesinambungan melalui 

pelatihan. 

ii. Universitas Jambi  mendorong dan memfasilitasi dosen atau kelompok dosen untuk  

menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lembaga/instansi yang terkait di bawah 

berkoordinasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau Fakultas. 
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iii. Universitas Jambi menyediakan Informasi tentang sumberdaya teknologi 

yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dipublikasikan secara berkala. 

iv. Universitas Jambi memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian 

kepada masyarakat sebagai pemenuhan  persyaratan  akademik,  aktualisasi  

kompetensi  bidang  ilmu  dan pengembangan pribadi. 

D. Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat 

Keberhasilan penyelenggaraan program  pengabdian  kepada  masyarakat  

dievaluasi  secara sistematis dan periodik untuk menjamin mutu pelayanan masyarakat 

secara berkelanjutan. Indikator dampak keberhasilan yang dapat mengukur 

kontribusi nyata kegiatan  kepada masyarakat ditunjukkan  melalui  kepuasan  masyarakat  

yang  dilayani  dan  atau  peningkatan pengakuan  masyarakat  terhadap  kompetensi  sivitas  

akademika Universitas Jambi  dalam memberikan nurturant  effect kepada masyarakat 

pengguna. Selain itu, indikator output juga dapat berupa: 

i. Jumlah proposal dosen dan atau mahasiswa yang mendapat dana dari 

pemberi  hibah  kompetitif  pengabdian  kepada  masyarakat  tingkat  nasional dan 

internasional. 

ii. Peningkatan proporsi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibandingkan kegiatan 

pendidikan dan pengajaran. 

iii. Jumlah kerjasama dengan stakeholders yang telah terjalin. 

E. Kelembagaan  Pengabdian kepada Masyarakat 

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam operasionalnya dikelola dengan 

manajemen yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini unit kerja yang terkait adalah: 

i. Pengabdian dilaksanakan oleh Lembaga  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,  

fakultas,  pusat-pusat,  jurusan,  program  studi,  laboratorium dosen dan/atau mahasiswa. 

ii. Fakultas menyelenggarakan kegiatan pengabdian sesuai dengan sifat 

pengetahuan  dan  tujuan  pendidikan  yang  berorientasi  pada  pemecahan masalah 

pembangunan regional dan pembangunan nasional. 

iii. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana 

akademik menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga; 

b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; 

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun diluar 

negeri; 

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; dan pelaksanaan  urusan administrasi Lembaga. 



Kebijakan Akademik _Prodi S1 Administrasi Pendidikan_Universitas Jambi 2016   

   
 

 

 

17 

iv. Organisasi  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  terdiri atas ketua, 

sekretaris sebagai pimpinan, pusat-pusat penelitian/pengabdian tenaga ahli dan 

bagian tata usaha. 

v. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mengkoordinasikan kegiatan pengabdian 

kepada stakeholder yang dilaksanakan oleh sivitas akademika.   

vi. Universitas Jambi secara sistematis dan terstruktur mengembangkan kerjasama dan 

aliansi strategis dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk peningkatan kualitas, 

kapasitas, dan kuantitas pengabdian pada masyarakat. 

vii. Pendanaan pengabdian pada masyarakat diatur dalam peraturan yang jelas dan 

transparan. 

3.7. Asas Penyelenggaraan 

Asas penyelenggaraan kebijakan akademik di lingkungan Universitas Jambi merupakan 

prinsip utama yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi kegiatan akademik yang meliputi: 

1. Asas transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan  

akademik bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkungan 

akademik yang kondusif dan dinamis. 

2. Asas kualitas dan kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan 

dengan mengedepankan kualitas masukan, proses dan keluaran yang terpadu, terarah 

dan terstruktur sesuai dengan visi dan misi Universitas. 

3. Asas hukum dan kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik harus 

taat pada hukum dan mampu menjamin terakomodasinya kepentingan rakyat dan 

masyarakat luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah. 

4. Asas kesetaraan, kemandirian dan  manfaat, yaitu bahwa kebijakan akademik 

diselenggarakan atas dasar persamaan hak yang didasarkan pada kemampuan 

universitas untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sivitas akademika, 

bangsa dan negara dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya yang tersedia. 
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BBAABB  IIVV..  PPEENNUUTTUUPP  
 

1. Untuk lima tahun pertama pelaksanaan Kebijakan Akademik 2016–2023, Pimpinan 

Universitas Jambi mempunyai kesempatan untuk melakukan langkah-langkah 

persiapan, penyesuaian dan berbagai hal yang dianggap perlu. 

2. Kebijakan Akademik 2016–2023, perlu disosialisasikan secara luas untuk menjamin 

keterlaksanaannya.  

3. Penerapan Kebijakan Akademik 2016–2023, dalam rangka mewujudkan visi Universitas 

Jambi yang bermutu, unggul, kompetitif dan inovatif dalam berbagai bidang secara 

nasional dan internasional, dapat dilengkapi dengan peraturan tambahan yang lebih 

rinci. 

4. Segala  sesuatunya  dalam  Kebijakan  Akademik  ini  yang  memerlukan  aturan  lebih 

rinci akan dirumuskan secara tersendiri. 
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