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A. Visi dan Misi
Visi

:

Misi

:

Pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi swasta terbaik dan unggul dalam penyelenggaran
pendidikan berskala nasional
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
Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di STIM Sukma yang bermutu maka diperlukan proses
pembelajaran yang menjadi kriteria. Kriteria minimal proses pembelajaran yang dijadikan acuan dalam
penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar proses
pembelajaran. Standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta
menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pencapaian capaian
pembelajaran lulusan.Standar isi pembelajaran yang menjadi acuan adalah Permenristekdikti 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 proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada
program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar;
4. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di STIM Sukma;
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan,
bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program
studi
8. 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;
D. Pernyataan isi standar
1. Program studi (a) memiliki karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik,
integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. (b) minimal
80% pada tahun 2025 (d)
2. Program studi (a) harus memiliki RPS (b) untuk setiap mata kuliah yang diampu dosen (c) setiap
semester (d);
Format RPS terdiri dari:
Cover
: Nama perguruan tinggi, judul RPS, nama program studi, nama mata kuliah, kode mata
kuliah, SKS, semester, tanggal penyusunan, dosen pengampu, capaian pembelajaran
program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi mata kuliah, daftar
referensi, otorisasi LPM, ketua program studi, pengmbang RPS.
Isi
: Minggu ke, kemampuan akhir yang direncanakan, materi pembelejaran/ bahan kajian,
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metode pembelajaran, waktu (menit), pengalaman belajar mahasiswa, kriteria
penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian (%)
3. Program studi (a) memutuskan (b) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen (c) secara mandiri
atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi setiap
semester (d);
4. Program studi (a) melakukan peninjauan RPS (b) secara berkala minimal 2 tahun sekali (d) sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (c)
5. Program studi (a) melakukan evaluasi (b) materi kuliah yang diberikan dan RPS (c) setiap akhir
semester (d);
6. Program studi (a) melakukan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian
masyarakat oleh mahasiswa (b) wajib mengacu pada standar penelitian dan pengabdian masyarakat
(c) setiap semester (d);
7. Program studi (a) memberikan metode pembelajaran yang dapat dipilih meliputi diskusi kelompok,
simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis
proyek, pembelajaran berbasis masalah, yang dapat secara efektif (b), secagai cara untuk pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan (c) setiap semester (d);
8. Program studi (a) melaksanakan pembelajaran efektif (b) minimal 16 minggu termasuk ujian tengah
semester dan ujian akhir semester (c) setiap semester (d);
9. Program studi (a) menetapkan beban belajar mahasiswa (b), maksimal 24 sks (c), di setiap semester
(d)
10. Program studi (a) menyediakan buku referensi di perpustakaan ditambah dengan link jurnal atau
ebook yang dapat diakses secara daring (b), sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar minimal 5
judul (c) setiap semester (d);
11. Dosen (a) wajib menyampaikan kotrak kuliah secara tertulis kepada mahasiswa dan ditandatangani
oleh kedua belah pihak (b) sebagai syarat yang ditetapkan oleh program studi (c) di setiap awal
pertemuan (d)
12. STIM Sukma (a) menetapkan durasi masa studi (b) untuk program diploma tiga maksimal 8 semester
dan program sarjana maksimal 10 semester (c) pada tahun 2025 (d);
13. STIM Sukma (a) menetapkan beban belajar mahasiswa pada semester pendek (b) maksimal 9 sks (c)
pada tahun 2025 (d);
14. STIM Sukma (a) menetapkan semester pendek diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap
muka paling sedikit 12 kali termasuk ujian tengah semester pendek dan ujian akhir semester pendek;
15. STIM Sukma (a) menetapkan hasil laporan tugas akhir dan skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa
wajib dipublikasikan dalam bentuk jurnal oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat wisuda (b)
sebesar 100% (c) pada tahun 2025 (d);
E. Strategi pencapaian
1. Program studi melakukan sosialisasi RPS kepada setiap dosen
2. Program studi melaksanakan pelatihan penyusunan RPS dan rekapitulasi mata kuliah wajib/pilihan
yang memiliki RPS;
3. Program studi melakukan pemanatuan kesesuaian materi dengan RPS;
4. Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa baru pada saat awal semester;
5. Program studi melakukan sosialisasi tentang ketersedian buku di perpustakaan dan link jurnal atau
ebook yang bisa diakses secara daring;
F. Indikator pencapaian
1. Setiap unit kerja melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal kalender akademik yang
telah ditetapkan;
2. Setiap dosen pengasuh mata kuliah di lingkungan STIM Sukma telah memiliki dokumen RPS;
3. Program studi telah memiliki dokumen rekapitulasi RPS masing-masing mata kuliah;
4. Program studi telah memiliki dokumen pemantauan kesesuaian materi dengan RPS;
5. Program studi telah memiliki dokumen rekapitulasi hasil evaluasi RPS masing-masing mata kuliah dan
dosen
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6. Program studi telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi beban belajar mahasiswa kepada
mahasiswa
7. Program studi telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi, simulasi evaluasi dan pengendalian
penyelenggaraan proses pembelajaran;
G. Pihak yang terlibat
1. Ketua STIM Sukma;
2. Wakil Ketua;
3. Ketua program studi;
4. Dosen pengasuh mata kuliah;
5. Mahasiswa.
H. Referensi
1. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
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