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A. Visi dan Misi 
 
Visi  : Pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi swasta terbaik dan unggul dalam penyelenggaran 

pendidikan berskala nasional 
Misi : 1. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (good university); 

2. Mewujudkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas; 
3. Mewujudkan budaya akademik yang kondusif dan dinamis; 
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kompetensi lulusan; 
5. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal; 
6. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat, dunia 

usaha, lembaga nonpemerintah, dalam dan luar negeri, yang saling memberikan manfaat 
secara berkelanjutan; 

7. Memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi sivitas akademika. 
 
B. Rasionale 
Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi STIM Sukma yaitu meningkatkan mutu sumberdaya manusia 
dan kompetensi lulusan, STIM Sukma perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas PBM yang 
diselenggarakan dan untuk menjamin mutu pendidikan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kompetensi 
lulusan sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar. Acuan yang menjadi kriteria minimal adalah 
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi. 
 
C. Definisi istilah 

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, 
ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian masyarakat; 

2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan; 

3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang 
sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang 
pekerjaan tertentu; 

4. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang 
dikeluarkan oleh STIM Sukma; 

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan 
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau 
pendidikan vokasi; 

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat di STIM Sukma; 

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di STIM Sukma; 
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor; 
dan 

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, 
bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program 
studi 
  

D. Pernyataan isi standar 
1. Program studi (a) memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 
(CPL) yang mengacu pada KKNI (b) sebesar 65% (c) pada tahun 2025 (d); 
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2. Program studi (a) melakukan penguasaan konsep, teori, metode, dalam bidang ilmu melalui proses 
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait 
pembelajaran (b) sebesar 50% (c) pada tahun 2025 (d); 

3. Program studi (a) memiliki persentase lulusan yang sesuai dengan profil program studi (b) sebesar 
50% (c) paling lambat tahun 2025 (d); 

4. Program studi (a) memiliki jumlah lulusa dengan nilai IPK minimal > 3.20 (b) sebesar 50% (c) persen 
paling lama pada tahun 2025 (d); dan 

5. Program studi (a) memiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan tepat waktu 4 tahun (b) 
sebesar 50% (c) paling lambat tahun 2025 (d). 

 
E. Strategi pencapaian 

1. Program studi melakukan sosialisasi profil lulusan, review kurikulum dan pelaksanaan tracer study; 
2. Pembentukan komunitas belajar, peningkatan teknologi informasi, pelatihan softskill untuk mahasiswa; 
3. Pembentukan komunitas belajar dan penelitian, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, sosialisasi 

pedoman penulisan laporan tugas akhir/skripsi. 
 
F. Indikator pencapaian 

1. Tim panitia perancang kurikulum berserta program studi telah mengundang stakeholder/ pemangku 
kepentingan yang relevan dan menyusun laporan kegiatan pelaksanaan berupa perumusan kurikulum 
program program studi; 

2. Program studi telah memiliki dokumen capaian pembelajaran lulusan program studi. 
 
G. Pihak yang terlibat 

1. Ketua STIM Sukma; 
2. Wakil Ketua; 
3. Ketua program studi; 
4. Dosen pembimbing laporan tugas akhir/ skripsi; dan 
5. Mahasiswa; dan  
6. Lulusan. 
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