Sambutan Ketua
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
(STMIK) Sumedang

Pada Acara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2020/2021
Yang terhormat,
Ketua Yayasan Pendidikan Sumedang;
Ketua Senat Akademik STMIK Sumedang;
Segenap Pimpinan dan Pejabat Struktural STMIK Sumedang;
Para Dosen STMIK Sumedang;
BPM/Sema STMIK Sumedang; dan
Para Mahasiswa Baru STMIK Sumedang Tahun Akademik 2020/2021 yang Kami banggakan
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua nikmat dan karunia-Nya, karena dimasa pandemi
Corona Virus Disease (COVID) 19 ini masih diberikan kesempatan untuk saling melengkapi, saling berbagi, dan
meningkatkan keimanan Kita semua.
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan
syafa'atnya di hari akhir.
Sebagai bagian kegiatan dari setiap Tahun Akademik baru, Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan kegiatan
yang sangat penting, mengingat kegiatan ini menentukan input para Mahasiswa Baru STMIK Sumedang. Pada
Tahun Akademik 2020/2021 kali ini, STMIK Sumedang menerima Mahasiswa Baru sebanyak 268 orang, yang
terdiri dari Jurusan Manajemen Informatika jenjang D-3 sebanyak 12 orang, Jurusan Teknik Informatika jenjang
S-1 sebanyak 175 orang, dan Jurusan Sistem Informasi jenjang S-1 sebanyak 81 orang. Para Mahasiswa Baru
STMIK Sumedang Tahun Akademik 2020/2021 berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagian besar
merupakan Warga Kabupaten Sumedang.
Saya, Ketua STMIK Sumedang sekaligus mewakili lembaga mengucapkan selamat atas bergabungnya Saudara
dengan STMIK Sumedang. Kami percaya Saudara merupakan Putera dan Puteri Terbaik yang dimiliki Republik
Indonesia yang telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi keluarga besar STMIK Sumedang yang
berpengetahuan untuk masa depan yang lebih baik.
Para Mahasiswa dan Mahasiswi Baru STMIK Sumedang yang Kami Banggakan,
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sumedang merupakan satu-satunya Perguruan
Tinggi Swasta di Kabupaten Sumedang yang melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian
pada masyarakat pada bidang Manajemen, Informatika, dan Komputer dengan tujuan turut mencerdaskan bangsa
dan menghasilkan para Mahasiswa, Mahasiswi, dan Lulusan yang memiliki kompetensi Manajemen, Informatika,
Komputer, Moral, dan berjiwa sosial tinggi, serta memiliki kejujuran di Kabupaten Sumedang.
Strategi yang kami jalankan untuk menghasilkan para Mahasiswa, Mahasiswi, dan Lulusan yang memiliki
kompetensi Manajemen, Informatika, Komputer adalah dengan penerapan kurikulum yang selalu di-update hasil
dari evaluasi setiap tahun baik konten maupun kurikulum keseluruhan berdasarkan masukan dari stake holder
(keperluan dunia usaha dan industri). Selain kurikulum, Kami mewajibkan para mahasiswa untuk mengikuti
sertifikasi kompetensi baik dari BNSP (skema network level 6 dan programer level 7 dan sertifikasi kompetensi
dari Microsoft Academy) dengan tujuan untuk melengkapi (Surat Keterangan Pendamping Ijasah) yang nanti akan
didapat ketika sudah lulus selain ijasah dan transkrip (mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan).
Sedangkan untuk menghasilkan para Mahasiswa, Mahasiswi, dan Lulusan yang bermoral, berjiwa sosial tinggi,
dan memiliki kejujuran selain melalui mata kuliah umum juga melalui konten-konten pada semua mata kuliah
yang diberikan (embedded) contohnya pendidikan anti korupsi.

Dalam hal melengkapi kemampuan dalam penelitian, kami melibatkan para mahasiswa dalam kegiatan penelitian
dan pengabdian pada masyarakat. Selain melaksanakan perkuliahan, Mahasiswa diharapkan bisa memberikan
kontribusi dalam bentuk penelitian-penelitian yang tentu saja berkaitan dengan komputer maupun teknologi
informasi disesuaikan dengan jurusannya masing-masing dengan didampingi oleh para dosen yang pada di
bidangnya.
Kegiatan pengabdian masyarakat terdapat pada mata kuliah kerja praktek (project work) dengan tujuan para
mahasiswa diharapkan bisa mengabdikan diri kepada masyarakat dalam bidang Komputer maupun Teknologi
Informasi. Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan permintaan dari
perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah atau swasta, maupun hibah-hibah.
Para Mahasiswa dan Mahasiswi Baru STMIK Sumedang yang Kami Banggakan,
Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang
berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar
sejati yang terampil, lentur dan ulet (agile learner). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang
diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa
menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat
kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester
belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk
memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan citacitanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak berbatas, tidak hanya di ruang
kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat
pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia
kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan
bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.
STMIK Sumedang, alhamdulillah sudah mulai menjalankan Program Permata (pertukaran mahasiswa tanah air
nusantara melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi se-Indonesia) sebagai salah satu tindak lanjut Kampus
Merdeka dengan sistem alih kredit melalui teknologi informasi.
Para Mahasiswa dan Mahasiswi Baru STMIK Sumedang yang Kami Banggakan,
Terakhir Kami sampaikan bahwa seorang mahasiswa harus bisa mengikuti perkembangan jaman baik dari sisi
hard skill maupun soft skill. Semoga apa yang telah direncanakan akan mempermudah dalam menggapai citacita.
Dream it, plan it, and do it!
Demikian. Atas kepercayaan, perhatian dan kerjasamanya Kami sampaikan terima kasih.
SELAMAT BERGABUNG DENGAN KELUARGA BESAR STMIK SUMEDANG!
berpengeTAHUan for a better future.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

