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a. Visi “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya Saing dalam Pengembangan Pendidikan dan pembelajaran Berbasis IT di Tingkat Nasional Tahun 2030” 

 
b. Misi 1. Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman pengetahuan pada bidang ilmu pendidikan serta bidang keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan. 2. Meningkatkan kegiatan riset ilmiah yang mencerminkan nilai unggul, mandiri, profesional dan berdaya saing yang dapat dipadukan dalam praktek operasional Tri Darma Perguruan Tinggi STKIP Yasika yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi baik lokal, nasional maupun internasional. 3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan, kemandirian, profesional dan daya saing. Sehingga STKIP Yasika Majalengka mampu meningkatkan SDM di masyarakat baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun  internasional. 4. Mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran berbasis IT untuk memudahkan stakeholder memakai dan memanfaatkan produk kependidikan yang dihasilkan STKIP Yasika Majalengka. 5. Membangun networking dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pelaksanaan pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan lebih dan daya saing kuat.  
II. Rasionalisasi 1. Sebagaimana diamanatkan dalam misi STKIP Yasika Majalengka, antara lain “Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman pengetahuan pada bidang ilmu pendidikan serta bidang keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan”, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, STKIP Yasika Majalengka perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas kompetensi lulusan dalam kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan. 2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan dosen dan tenaga kependidikan yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidang pelayanan pendidikan.  
III. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab 1. Pihak penanggung jawab standar: Ketua 2. Pihak pelaksana standar: Kepala Staff 3. Pihak yang melakukan evaluasi standar: LPM dan Auditor 4. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPM 5. Pihak yang meningkatkan standar: Ketua, Kepala Staff, dan LPM 
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Standar Kompetensi 
Lulusan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 1 Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  
V. Pernyataan Standar 1. Ketua STKIP Yasika memastikan tersedianya kebijakan proses pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran setiap akhir semester; 2. Ketua STKIP Yasika memastikan tersedianya rencana pengelolaan pembelajaran setiap tahun (kalender akademik); 3. Ketua STKIP Yasika memastikan bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kepala Staff harus sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar penilaian, standar proses pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, serta standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran telah ditetapkan; 4. Ketua STKIP Yasika memastikan adanya mekanisme sistem monitoring dan evaluasi proses pembelajaran disetiap semester agar terjaga mutunya; 5. Ketua Unit Pengelola Prodi memiliki dan melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang telah: 1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI. 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI 6. Ketua Unit Pengelola Prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran telah melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan 7. Ketua Unit Pengelola Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan sesuai dengan rumusan program studi. 8. Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan ketersediaan rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan; 9. Ketua STKIP Yasika dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan rumuasan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang ada di Lampir Permenristekdikti No. 44 th 2015;  10. Ketua STKIP Yasika dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan ketersediaan rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 11. Ketua STKIP Yasika dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan 50% lulusan memiliki minimum IPK 2,75 12. Ketua STKIP Yasika dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan 50% lulusan memiliki nilai IPK 3,25. 13. Ketua STKIP Yasika dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan 75% masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan adalah ≤ 6 bulan 14. Ketua STKIP Yasika dan Ketua Unit Pengelola Prodi bekerja sesuai bidang studi.   
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Revisi :  Halaman :    VI. Strategi Pencapaian Standar 1. Ketua STKIP Yasika membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang proses pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015; 2. Kepala Staff dibawah koordinasi Wakil Ketua I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan STKIP Yasika Majalengka kepada semua unit terkait, dosen serta tenaga kependidikan, termasuk bagaimana proses monevin pelaksanaan standar terkait akan dilakukan; 3. Kepala Staff melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi Ketua LPM.  
VII.  Indikator Pencapaian Standar 

No Parameter 
Standar Sasaran/Indikator 1 Tersedianya pedoman/ kebijakan Kompetensi Lulusan Dokumen tersedia terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, peningkatan disertai formulir 2 Tersedianya rencana proses pembelajaran untuk satu tahun Ada item kegiatan untuk proses pembelajaran setiap tahun 3 Kesesuaian Kompetensi Lulusan dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, dosen dan tenaga kependidikan, dan sarana prasana Semua proses pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, dan pembiayaan 4 Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran Ada mekanisme pemantauan dan evaluasi pembelajaran setiap semester 5 Ketua Unit Pengelola Prodi memiliki dan melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI ketersedianan pedoman perumusan capaian pembelajaran 6 Ketua Unit Pengelola Prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran telah melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan ketersediaan rumusan capaian pembelajaran dan bukti pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan 7 Ketua Unit Pengelola Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan sesuai dengan rumusan program studi Kesesuaian rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan visi, misi STKIP Yasika Majalengka dan visi-dan misi Prodi 8 Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan ketersediaan rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan Ketersedianan pedoman perumusan capaian pembelajaran 9 Ketua STKIP dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan rumuasan capaian Ketersedianan pedoman perumusan capaian pembelajaran 
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Revisi :  Halaman :    pembelajaran lulusan mengacu pada pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang ada di Lampir Permenristekdikti No. 44 th 2015; 10 Ketua STKIP dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan ketersediaan rumuasan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran Kesesuaian rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan visi, misi STKIP Yasika Majalengka dan visi-dan misi Prodi 11 Ketua STKIP dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan 50% lulusan memiliki minimum IPK 2,75 50% lulusan memiliki minimum IPK 2,75 12 Ketua STKIP dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan 50% lulusan memiliki nilai IPK 3,25 50% lulusan memiliki nilai IPK 3,25 13 Ketua STKIP dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan 75% masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan adalah ≤ 6 bulan 75% masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan adalah ≤ 6 bulan 14 Ketua STKIP dan Ketua Unit Pengelola Prodi memastikan lulusan bekerja sesuai bidang studi Lulusan bekerja sesuai bidang studi  
VIII. Dokumen Terkait 1. Pedoman Akademik; 2. Statuta; 3. Kalender Akademik; 4. Standar/prosedur lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan: a. Standar isi pembelajaran; b. Standar proses pembelajaran; c. Standar penilaian pembelajaran; d. Standar Pengelolaan pembelajaran; e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan sarana pembelajaran; g. Standar pembiayaan pendidikan; h. Standar lain yang dikembangkan.      
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Revisi :  Halaman :     IX. Referensi 1. Pedoman Akademik; 2. Statuta; 3. Kalender Akademik; 4. Standar/prosedur lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan: a. Standar isi pembelajaran; b. Standar Proses Pembelajaran; c. Standar penilaian pembelajaran; d. Standar Pengelolaan pembelajaran; e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan sarana pembelajaran; g. Standar pembiayaan pendidikan; h. Standar lain yang dikembangkan.  


