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Visi Misi dan Tujuan
VISI STMIK SINUS
Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat ASEAN dan
senantiasa mengikuti perubahan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas
dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

MISI STMIK SINUS
Misi Umum:
Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang ICT yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi
untuk membangun masa depan Indonesia

Misi Khusus:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang
berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
2. Selalu meningkatkan standard mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai
perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
3. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar
dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan
komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
4. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan
kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di
bidangnya
5. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk
menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
6. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara
kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu
lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

TUJUAN STMIK SINUS
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, STMIK SINUS bertekat menetapkan 6 (enam) tujuan pokok
yang menyangkut aspek pengelolaan institusi, pembangunan budaya akademik, dan pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yaitu:
1. Mendidik tenaga ahli yang unggul dalam bidang teknologi informasi yang berkualitas, memiliki
kecerdasan dan keterampilan, jujur, berbudi luhur, percaya pada diri sendiri, berkebangsaan dan cinta
tanah air agar menjadi manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila.
2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan
teknologi maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang
keahliannya.
3. Mendidik tenaga terampil yang unggul di bidang teknologi informasi dan komunikasi terutama teknologi
jaringan komputer dan pemrograman basis data yang memiliki jiwa disiplin, menguasai pengetahuan

1/2

STMIK Sinar Nusantara
http://www.sinus.ac.id/

dan keahlian sehingga setelah menyelesaikan studinya mereka menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan profesional serta dapat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan Meningkatkan kesempatan belajar
masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional di
bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
6. Menghasilkan wirausahawan yang mampu bekerja secara mandiri dan tangguh serta bermoral baik
sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
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