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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 mewujudkan salah satu misi STIM Sukma yaitu mewujudkan penyelenggaraan tri dharma perguruan
tinggi yang berkualitas, dibuuhkan sarana dan prasarana pembelajaran minimal yang menjadi acuan d STIM
Sukma. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses
pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang disebut dengan standar sarana
dan prasarana pembelajaran.
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 sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan
prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan;
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di STIM Sukma;
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
D. Pernyataan isi standar
1. STIM Sukma memiliki ruang kelas dengan kapasitas perkelasnya maksimal 35 orang dimana
perorangnya 2 m2 sesuai dengan rasio dosen dengan mahasiswa pada tahun 2025;
2. STIM Sukma memiliki luas perpustakaan yang dapat menampung mahasiswa minimal 400 orang pada
tahun 2025;
3. STIM Sukma memiliki ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi minimal 3 m2/orang
pada tahun 2025;
4. STIM Sukma memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi minimal 12 m2/orang pada tahun 2025;
5. STIM Sukma memiliki ruang dosen tetap dan ruang tatausaha dengan luasan minimal 4 m2/orang
pada tahun 2025;
6. STIM Sukma menyediakan ruang unit kegiatan mahasiswa minimal 1 ruangan untuk satu unit kegiatan
mahasiswa pada tahun 2025;
7. STIM Sukma menyediakan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan kamunikasi suara dan data
yang di evaluasi minimal setiap 1 kali setahun pada tahun 2025;
8. STIM Sukma menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) setiap lantai gedung perkuliahan
minimal 1 unit apar pada tahun 2025;
9. STIM Sukma menyediakan media pembelajaran seperti infokus, papan tulis, AC dan lain-lain minimal
1 unit setiap ruangan kelas pada tahun 2025;
10. STIM Sukma menyediakan buku 500 judul, buku elektronik 500 judul, jurnal nasional 6 judul dan
internasional minimal 6 judul pada tahun 2025; dan
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E. Strategi pencapaian
1. Melakukan pemetaan akan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Melakukan pemetaan luasan perpustakaan dan melakukan pengembangan perpustakaan;
3. Melakukan pemetaan luasan laboratorium dan kelayakan gedung;
4. Membangun ruangan pimpinan sesuai dengan standar Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi;
5. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan dosen dan melakukan pengembangan ruangan dosen tetap;
6. Melakukan pemetaan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ruangan unit kegiatan mahasiswa;
7. Mengidentifikasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas fasilitas
umum;
8. Melakukan pemetaan kebutuhan dan melakukan pengadaan akan media pendidikan sehingga
mahasiswa dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara maksimal;
9. Melakukan pengadaaan buku baik buku cetak, elektronik ataupun jurnal;
F. Indikator pencapaian
1. Peningkatan penyediaan dan mutu sarana dan prasarana pembelajaran
2. Peningkatan kualitas pelayanan bagi mahasiswa
3. Peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan
G. Pihak yang terlibat
1. Yayasan
2. Ketua STIM Sukma;
3. Wakil Ketua;
4. Kepala perpustakaan;
5. Kepala laboratorium;
6. Bagian administrasi umum.
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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