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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Politeknik Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah perguruan tinggi 

yang menyelenggarakan pendidikan dalam sejumlah bidang pengetahuan 

kesehatan yang diarahkan untuk pencapaian keahlian tertentu. Poltekkes 

Kemenkes Denpasar menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian 

dari Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Poltekkes Kemenkes Denpasar menyelenggarakan pendidikan 

professional dalam Program Pendidikan Diploma Kesehatan yang 

berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

mampu dan siap bersaing di pasar tenaga kerja global. 

Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar adalah menjadi 

institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu, professional, 

kompetitif dan berbudaya. Visi tersebut dijabarkan dalam misi Poltekkes 

Kemenkes Denpasar. Salah satu misi Politeknik Kesehatan Denpasar 

adalah mengembangkan layanan unggulan yang berazaskan budaya dan 

kesehatan pariwisata. Misi ini memerlukan iklim politeknik kesehatan  

yang memiliki budaya akademis dan menghargai nilai-nilai dan etika 

akademis. Perwujudan iklim ini menjadi penting artinya bagi penjaminan 

mutu proses pembelajaran yang melibatkan interaksi yang dinamis antara 

dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai  pembelajar yang 

memerlukan pendampingan. 

Suasana akademik, seperti hanya komponen-komponen masukan 

dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang memberi 

pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas keluaran perguruan 

tinggi. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang 

memiliki dimensi yang mudah diukur dengan tolok ukur yang jelas, namun 
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suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. 

Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan 

dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik yang kondusif 

akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana 

akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, 

interaksi antara dosen-mahasiwa, antara sesama mahasiswa, maupun 

antara sesama dosen untuk mengopimalkan proses pembelajaran. 

 

1.2 Tujuan 

Kebijakan Suasana Akademik ini dibuat  agar menjadi pedoman 

penciptaan suasana akademik baik di tingkat direktorat, jurusan, maupun 

program studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur 

perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi.  

 

 

1.3  Manfaat  

Dengan demikian pemanfaatan kebijakan ini diharapkan dapat : 

a) Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan 

budaya   akademik 

b) Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam 

kegiatan-kegiatan akademik 

c) Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-

kegiatan akademis 

d) Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan 

sivitas akademika 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK 

 

BBBNGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 

2.1 Pengertian 

 

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. 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 bagi para pembelajar, 

meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kesungguhan untuk menjamin 

tercapainya standar mutu proses pembelajaran. Suasana akademik yang 

kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan antara sivitas 

akademika, khususnya mahasiswa dengan dosen, melalui berbagai 

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi terutama dharma pendidikan/ 

pengajaran. Kegiatan pembelajaran sejauh ini tetap menjadi kegiatan 

akademik utama yang mendominasi sebagian besar porsi waktu yang 

dialokasikan. Rancangan kegiatan pembelajaran secara rinci perlu dibuat 

untuk mencapai tujuan instruksional dari sebuah mata kuliah. Terkait 

dengan upaya mengembangkan suasana akademik yang kondusif, setiap 

dosen yang tergabung dalam peer groups (kelompok dosen sejawat 

sebidang) merancang substansi kuliah yang akan diajarkan, metode 

pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar dan 
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lain-lain), media yang akan digunakan, serta prasyarat yang harus 

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

Setiap materi kuliah memerlukan rancangan yang berbeda. 

Demikian pula kematangan mahasiswa yang berbeda akan memerlukan 

skenario pembelajaran yang berbeda.  Mahasiswa pada semester awal 

berbeda kematangannya dengan mahasiswa semester akhir, karena itu 

memerlukan pendekatan maupun strategi pembelajaran yang berbeda 

pula. Tentu saja perancangan metode pembelajaran harus sesuai dengan 

kebutuhan kurikulum, RPS, dan Modul yang telah ditetapkan. Suasana 

akademik yang kondusif dapat pula dibentuk melalui kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ataupun 

pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dosen, baik secara 

individual maupun kelompok, pada suatu bidang ilmu yang serumpun, 

lintas profesi, lintas sektor dan dapat juga melibatkan mahasiswa. 

 

Etika Akademik yang merupakan materi suasana akademik 

menunjuk pada sebuah kata kunci yang menjadi pijakan untuk 

pembahasan selanjutnya, yaitu etika dan moral akademik. Pengertian 

etika dan atau moral akademik pada intinya adalah menjunjung tinggi  

kebenaran ilmiah. Namun demikian, pengertian ini juga sering dikaitkan 

dengan “norma”, yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup 

dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur 

mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan 

demikian, etika akan memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan 

manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-

ketentuan yang  menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota 

sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi 

dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran. 
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2.2 Ruang Lingkup 

 

Suasana akademik mencakup otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik dan kebebasan mimbar akademik. Pencapaian suasana 

akademik melibatkan kebijakan pimpinan di tingkat direktorat mulai dari  

Direktur, Pembantu Direktur I, Pembantu Direktur II, Pembantu Direktur III, 

Unit Penjaminan Mutu, Urusan Akademik dan Urusan Kemahasiswaan, 

sedangkan di tingkat jurusan melibatkan Ketua Jurusan, Sekretaris 

Jurusan, Ketua Program studi, Pelaksana Teknis Akademik, dan 

Pelaksana Teknis Kemahasiswaan di masing-masing jurusan. 

 

BAB III KEBIJAKAN DAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU 

2.3 Definisi Umum 

a. Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar 

b. Direktur adalah pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

c. Dosen adalah doses tetap Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

d. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar 

e. Sivitas Akademika adalah dosen tetap maupun dosen tidak tetap, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar 

f. Otonomi Keilmuan adalah kewenangan melakukan kegiatan keilmuan 

yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati 

oleh para anggota sivitas akademika di lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar 

g. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademik 

untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung 

jawab dan mandiri melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi 
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h. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik 

yang memberikan kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki 

otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan 

rumpun ilmu dan cabang ilmunya berdasarkan kaidah keilmuan dan 

norma yang berlaku. 
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BAB III 

HAKEKAT SUASANA AKADEMIK 

 

HAKEKAT OTONOMI KEILMUAN, KEBEBASAN AKADEMIK DAN 

KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK 

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar 

berlaku otonomi keilmuan, kebebasan akademik,  dan kebebasan 

mimbar akademik yang merupakan elemen-elemen budaya akademik 

bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat dan  martabat 

Poltekkes Kemenkes Denpasar serta dalam pelaksanakan visi dan 

misi untuk mencapai tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

 

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Poltekkes 

Kemenkes Denpasar dilakukan oleh sivitas akademika melalui 

pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan 

bangsa untuk memberikan layanan unggulan berazaskan budaya dan 

kesehatan pariwisata. 

 

3. Pelaksanaan otonomi keilmuan, kebebasan akademik,  dan 

kebebasan mimbar akademik di Poltekkes Kemenkes Denpasar 

merupakan tanggung jawab institusi dan sivitas akademika yang wajib 

dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Poltekkes Kemenkes 

Denpasar. 

 

4. Otonomi keilmuan, kebebasan akademik,  dan kebebasan mimbar 

akademik di Poltekkes Kemenkes Denpasar dilaksanakan oleh sivitas 

akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan 

mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab. 
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5. Otonomi keilmuan, kebebasan akademik,  dan kebebasan mimbar 

akademik di Poltekkes Kemenkes Denpasar dilaksanakan oleh sivitas 

akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi 

perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes 

Denpasar. 

 

6. Otonomi keilmuan, kebebasan akademik,  dan kebebasan mimbar 

akademik yang dianut dan dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes 

Denpasar bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan 

ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

7. Otonomi keilmuan, kebebasan akademik,  dan kebebasan mimbar 

akademik yang dianut dan dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes 

Denpasar merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan 

dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila 

akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar 

tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif 

bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Poltekkes, yang 

oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut 

ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan 

keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan. 

 

8. Dalam pelaksanaan terwujudnya suasana akademik, setiap anggota 

sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya 

tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Poltekkes 

Kemenkes Denpasar 

 

9. Perwujudan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan 

mimbar akademik di Poltekkes Kemenkes Denpasar diatur oleh Senat. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK 

 

A. OTONOMI KEILMUAN 

 

Kebijakan Politeknik Kesehatan Denpasar dalam pelaksanaan otonomi 

keilmuan, antara lain : 

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar mendukung otonomi 

keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu 

pengetahuan  dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, 

mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut 

kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. 

2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan, sivitas akademika 

mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi 

Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud, sivitas 

akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi 

jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah 

mengembangkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di 

lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud, sivitas 

akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah 

tersedia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dan dapat pula 

memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya 

di luar Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam suatu kerangka 

kerjasama secara kelembagaan. 
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B. KEBEBASAN AKADEMIK 

 

Kebijakan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dalam 

pelaksanaan  kebebasan akademik antara lain : 

1. Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong 

berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan 

publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di Poltekkes Kemenkes 

Denpasar. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas 

akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

2. Poltekkes Kemenkes Denpasar memberikan kebebasan akademik 

kepada sivitas akademika. Poltekkes Kemenkes Denpasar mendukung 

kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-

pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, 

dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan 

publikasi karya ilmiah. 

3. Poltekkes Kemenkes Denpasar menilai civitas akademia berdasarkan 

kinerja profesional, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

4. Kebebasan akademik yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan 

di Poltekkes Kemenkes Denpasar, maka pada kebebasan akademik 

melekat tanggung jawab pribadi dan institusi. 

5. Direktur dapat mengijinkan sivitas akademika menggunakan sumber 

daya yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

6. Di luar Poltekkes Kemenkes Denpasar, para dosen dan mahasiswa 

sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di 

hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut 

selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung 
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jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau 

mahasiswa, serta terhadap reputasi Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

 

C. KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK 

 

Kebijakan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dalam 

pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, antara lain : 

 

1. Poltekkes Kemenkes Denpasar memberikan wewenang secara bebas 

kepada dosen yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah 

untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai 

sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya. 

2. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Dosen Tetap 

Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam hal: 

a. melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, 

teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada 

mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan 

pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan 

potensinya. 

b. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang 

sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, 

teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan 

penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. 

c. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok 

ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan 

maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah 

sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan 

budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi 

sivitas akademika. 
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3. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang 

berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada 

pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung 

jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau 

kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau 

berbicara atas nama Poltekkes Kemenkes Denpasar, kecuali jika 

secara spesifik telah diberi mandat oleh Poltekkes Kemenkes 

Denpasar. 

4. Sivitas akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar Poltekkes 

Kemenkes Denpasar untuk menyampaikan pemikiran dan 

pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah 

mendapatkan persetujuan Direktur. 

5. Kebebasan mimbar akademik dan pelaksanaannya, diarahkan untuk 

memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  
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BAB V 

PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK 

 

Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan suasana akademik dapat 

dilihat dari terpenuhinya indikator sebagai berikut : 

 

A. KUALITATIF 

Terselenggaranya kolaborasi dan peran serta para dosen dan 

mahasiswa dalam bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan 

kebebasan mimbar akademik  

 

B. KUANTITATIF 

1. Meningkatnya layanan perkuliahan oleh dosen dengan 

berusaha datang tepat waktu sehingga mahasiswa 

mendapatkan perkuliahan yang efektif, sehingga meningkatkan 

pemahaman mahasiswa yang pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai mahasiswa. 

2. Terselenggaranya layanan bimbingan skripsi oleh dosen 

dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi, sehingga 

penulisan skripsi oleh mahasiswa dapat terarah sesuai 

pedoman. 

3. Terselenggaranya layanan administrasi oleh petugas 

administrasi Jurusan/ Prodi sehingga mahasiswa mendapatkan 

kemudahan dalam urusan administrasi. 

4. Terselenggaranya pembinaan mahasiswa, khususnya 

pembinaan mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM)  sehingga hasilnya mahasiswa memiliki soft skill berupa 

kemandirian, jiwa sosial, mampu bekerja sama dengan tim dan 

sportif. 
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5. Meningkatnya frekuensi penyelenggaraan kegiatan ilmiah, 

seperti frekuensi seminar atau diklat yang hasilnya dapat meng-

update pengetahuan dosen mengenai mata kuliah yang 

diampunya, sehingga perkuliahan yang diampu dosen dapat 

terus up to date sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. 

6. Meningkatnya kesempatan para dosen yang akan melakukan 

kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. 

7. Koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat dengan sehingga secara kualitas dan kuantitas 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan 

dapat meningkat. 

 

 

Keberhasilan penerapan kebijakan suasana akademik memperhatikan 

hak dan kewajiban segenap sivitas akademika agar terwujud suasana 

akademik yang kondusif. Hak dan kewajiban tersebut antara lain : 

 

A. KEWAJIBAN DOSEN 

 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Taat kepada Negara dan pemerintahan Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

3. Mentaati segala peraturan dan tata tertib, disiplin, dan etika yang 

berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar 

4. Melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan sebaik-baiknya serta selalu menjaga nama 

baik dan citra Poltekkes Kemenkes Denpasar 

5. Berusaha selalu meningkatkan ilmu dan pengetahuannya 

6. Bersikap terbuka terhadap perubahan dan bertindak sebagai 

pembaharu terhadap lingkungannya 
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7. Menggunakan ilmu dan pengetahuannya untuk kesejahteraan 

masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara 

8. Bersedia menerima kritik untuk kemajuan dirinya dan bersedia 

memberikan kritik membangun terhadap sejawatnya 

9. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan martabatnya 

10. Berperan aktif dalam publikasi dan pertemuan ilmiah baik tingkat 

daerah regional, nasional maupun internasional. 

 

B. HAK DOSEN 

 

1. Menggunakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan 

kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai 

peraturan yang berlaku 

2. Mendapat kesempatan yang sama dalam pengembangan 

kemampuan akademik dan karir dengan mempertimbangkan 

efektivitas, efisiensi, dan produktivitas 

3. Memanfaatkan segala fasilitas yang diperlukan untuk 

melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian dan kerjasama 

masyarakat secara bertanggung jawab sesuai peraturan yang 

berlaku.  

 

 

C. KEWAJIBAN MAHASISWA 

 

1. Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku di Poltekkes 

Kemenkes Denpasar. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

2. Menjaga nama baik dan citra Politeknik Kesehatan Denpasar 

3. Menjaga integritas kepribadian sebagai bagian dari sivitas 

akademika 
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4. Menghormati semua pihak dalam hidup kekeluargaan kampus 

5. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan 

keamanan kampus serta meningkatkan mutu lingkungan hidup di 

kampus Politeknik Kesehatan Denpasar 

6. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan hak asasi manusia 

 

 

D. HAK MAHASISWA 

 

1. Menggunakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan 

kebebasan mimbar akademik secara moral dan bertanggung jawab 

untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika 

yang berlaku dalam lingkungan akademik 

2. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan 

layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan 

kemampuannya 

3. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki Poltekkes 

Kemenkes Denpasar dalam rangka kelancaran proses belajar dan 

organisasi kemahasiswaan melalui perwakilan / organisasi 

kemahasiswaan secara bertanggung jawab 

4. Mendapat bimbingan dosen secara bertanggung jawab dalam 

rangka penyelesaian studinya 

5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program 

studi yang diikutinya serta hasil belajarnya 

6. Memperoleh layanan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Denpasar 

7. Pindah ke perguruan tinggi lain bilamana telah memenuhi 

persyaratan / ketentuan yang berlaku 

8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Suasana akademik yang kondusif tidak dapat dicapai tanpa melalui 

kebebasan akademik. Kebebasan akademik yang dimaksudkan di sini 

adalah kebebasan untuk menentukan materi/substansi pembelajaran, 

penelitian serta metode penyampaian dan publikasi hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan 

dorongan bagi setiap institusi untuk mengembangkan dan menjaga tradisi 

maupun budaya akademik yang mereka miliki. Jadi, jelas bahwa akan 

dijumpai variasi akibat perbedaan budaya akademik yang dimiliki oleh 

masing-masing institusi.  

Hal tersebut bisa dipahami mengingat keberadaan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar didasarkan pada latar belakang yang berbeda dalam 

hal profesi maupun kompleksitasnya. Pentingnya kultur/budaya akademik 

yang berbeda, juga ditujukan agar Poltekkes Kemenkes Denpasar yang 

baru tumbuh dan berusaha untuk mencapai keunggulan dengan cara yang 

berbeda. Oleh karena itu, kebebasan akademik merupakan prinsip dasar, 

bersifat universal dan sangat diperlukan bagi Poltekkes Kemenkes 

Denpasar yang kemungkinan akan mempunyai peran berbeda dalam 

melayani dan memenuhi kebutuhan stakeholder mereka yang lebih 

spesifik.  

Pemberian otonomi yang lebih besar dipandang dapat memberikan 

iklim yang lebih kondusif untuk menunjang kebebasan akademik. Otonomi 

Poltekkes Kemenkes Denpasar harus dilihat sebagai kebebasan untuk 

mengelola Poltekkes Kemenkes Denpasar tanpa harus banyak campur 

tangan pihak lain, termasuk dalam hal ini pemerintah. Dasar tujuan 

pemberian otonomi di Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah 

penyelenggaraan kegiatan akademik yang ditujukan untuk meningkatkan 

kreativitas, kemurnian, dan produktivitas dari sivitas akademika, sehingga 
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dapat menghasilkan kinerja yang tinggi. Secara lebih spesifik, otonomi 

yang dimaksud merupakan hak atau kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah pada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan fungsinya 

secara mandiri, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku, serta etika umum dalam 

masyarakat, khususnya masyarakat akademik. Selain itu, otonomi harus 

senafas dengan akuntabilitas perguruan tinggi. Lebih dari itu, otonomi 

Poltekkes Kemenkes Denpasar diharapkan bisa menghasilkan 

peningkatan suasana akademik yang lebih kondusif bagi pengembangan 

ilmu, teknologi maupun seni bagi kemaslahatan manusia (the benefits for 

mankind). 

  



19 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

DepDikNas,  2005. Buku VI Suasana Akademik : Praktek Baik dalam 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. DepDikNas : Jakarta. 

 
Departemen Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Denpasar, 2009. Statuta 

Politeknik Kesehatan Depkes Denpasar. 
 
Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Denpasar, 2013. 

Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Politeknik Kesehatan Denpasar. 
 
Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Denpasar, 2013. Standar 

Mutu Politeknik Kesehatan Denpasar. 
 
Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Denpasar, 2014. 

Panduan Akademik Tahun Akademik 2014/2015. 
 
 

  



20 

 

TABEL 

PENGUKURAN KINERJA SUASANA AKADEMIK 

Kinerja INPUT PROSES/ 
KEGIATAN 
AKADEMIK 

OUTPUT INDIKATOR 
KINERJA 
(Tolok Ukur) 

Suasana 
Akademik 

1. 
Mahasiswa 
2. Dosen 
dan 
    Tenaga 
    
Pendukung 
3. Sarana 
dan 
    
Prasarana 
    
Akademik 
4. 
Kurikulum 

Interaksi 
Dosen-Mhs 
dalam 
Kegiatan 
Akademik 
(Tridharma 
PT) 

Suasana 
Akademik 
Kondusif 

1. Banyaknya 
keluhan sivitas 
akademika 
(dosen/mahasisw
a) 

2. Jumlah karya 
ilmiah 
mahasiswa 

3. Jumlah PPM 
dosen 

4. Jumlah 
penelitian, 
penulisan buku 
dan jurnal dosen 

5. Jumlah seminar/ 
symposium yang 
diselenggarakan 
dan diikuti 
dosen/mhs 

6. Jumlah (rasio) 
dosen S1, S2, 
dan S3 

7. Banyaknya 
sanksi akademik 
yang diberikan 

8. Kondisi sarana 
dan prasarana 
akademik 

9. Indeks Prestasi 
Dosen (IPD) 

10. Prosentase 
kehadiran 
dosen/mahasisw
a 

11. Jumlah buku 
teks/ref, jurnal, 
CD-Rom, dll 
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