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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 mewujudkan penyelenggaraan tri dharma 
perguruan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kompetensi lulusan, 
STIM Sukma perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang 
diselenggarakan. Untuk menjamin mutu pendidikan, maka dosen dan tenaga kependididkan sebagai 
penunjang proses pembelajaran harus memiliki kompetensi untuk memberikan pembelajaran dan pelayanan 
kepada mahasiswa. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik harus tersedia dosen dan 
tenaga kependidikan yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar dosen 
dan tenaga kependidikan sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar. 
 
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 dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan 
kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian masyarakat 

4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 
menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran 
dan teknisi; 

5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang 
dosen dan dibuktikan dengan ijazah; 

6. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 
 
D. Pernyataan isi standar 

1. Dosen program sarjana (a) berkualifikasi akademik Doktor (b) yang relevan  dengan program studi 
berjumlah minimal 4 orang (c) pada tahun 2025 (d); 

2. Dosen program diploma (a) berkualifikasi akademik Doktor atau Doktor terapan (b) yang relevan 
dengan program studi berjumlah minimal 2 orang (c) pada tahun 2025 (d); 

3. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma (a) menetapkan (b) dosen memiliki sertifikat pendidik (c) 
dengan persentase 70% pada tahun 2025 (d); 

4. Dosen tetap wajib melaksanakan tridharma PT setara 12 sks dengan persentase 75% pada tahun 
2025; 

5. Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma mendapat tugas tambahan sebagai pembimbing 
utama/pendamping untuk laporan akhir studi maksimal 10 mahasiswa/semester, dan skripsi  maksimal 
8 orang mahasiswa/semester dengan persentase 75% pada tahun 2025; 

6. STIM Sukma menetapkan rasio dosen dan mahasiswa maksimal 1:45 pada tahun 2025; 
7. Tenaga kependidikan (a) memiliki kualifikasi akademik (b) paling rendah lulusan program diploma 3 

(tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali 
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tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat (c) pada saat 
rekrutasi (d); 

8. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki serifikat komptetansi yang 
sesuai dengan bidang khusus dan keahliaanya dengan persentase 50% pada tahun 2025. 

 
E. Strategi pencapaian 

1. Memberikan bantuan kepada dosen agar dapat melanjutkan kuliah kejenjang yang lebih tinggi; 
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan penelitian ataupun pegabdian kepada dosen-dosen 

tetap; 
3. Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap; 
4. Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan bimbingan dosen tetap; 
5. Program studi melakukan pemetaan terhadap rasio dosen dan mahasiswa, tingkat PT maupun 

program studi dan melakukan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan; 
6. Melakukan perekrutan dosen yang memenuhi kriteria untuk menjadi dosen tetap; 
7. Yayasan dan STIM Sukma memberikan bantuan kepada tenaga kependidikan untuk memperoleh 

pendidikan formal maupun informal; dan 
8. STIM Sukma mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti sertifikasi keahlian yang diselenggarakan 

pihak eksternal. 
 
F. Indikator pencapaian 

1. Jumlah dosen STIM Sukma yang studi S3 meningkat; 
2. Program studi sudah memiliki dokumen rekapitulasi dan evaluasi beban kerja dosen; 
3. Program studi telah memiliki dokumen pelatihan bagi dosen tetap STIM Sukma yang dapat 

meningkatkan keahlian masing-masing dosen sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi; 
4. STIM Sukma telah memiliki dokumen prosedur dan tata cara seleksi serta pengangkatan calon dosen 

menjadi dosen tetap STIM Sukma; 
5. STIM Sukma telah memiliki dokumen pelaksanaan program pelatihan, penyegaran metode 

pembelajaran bagi dosen tetap, setiap 1 (satu) tahun sekali berdasarkan penugasan;  
6. Jumlah tenaga kependidikan STIM Sukma yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

meningkat; dan 
7. STIM Sukma telah memiliki dokumen pelaksanaan program pelatihan rutin bagi tenaga kependidikan 

sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing. 
 
G. Pihak yang terlibat 

1. Ketua STIM Sukma; 
2. Para Wakil Ketua; 
3. Ketua program studi; 
4. Dosen; dan 
5. Tenaga kependidikan. 
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