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VISI STIE BISMA LEPISI

“Pada tahun 2036, menjadi 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

bertaraf nasional yang Unggul, 
Andal, dan Bermartabat pada 

bidang Manajemen dan 
Akuntansi”.



 Unggul: Bermakna STIE BISMA LEPISI 
mempunyai kelebihan dari Perguruan 
Tinggi Swasta  lain dalam hal 
kecakapan, kepandaian, dan 
keterampilan untuk mengelola 
Pendidikan Tinggi;

 Andal: Bermakna bahwa masyarakat 
luas akan mempercayai STIE BISMA 
LEPISI sebagai tempat yang tepat untuk 
memperoleh pendidikan; 



 Bermartabat: STIE BISMA LEPISI 
dikenal luas dan berdiri setara dalam 
pergaulan komunitas akademik lainnya 
melalui kinerja dan reputasi yang baik.

 “Frase bertaraf nasional”: berarti 
bahwa STIE BISMA LEPISI dikenal luas 
dan berdiri setara dalam pergaulan 
komunitas akademik dan profesi di 
wilayah Indonesia (Nusantara), melalui 
peran aktif sivitas akademika dan 
alumni.



MISI STIE BISMA LEPISI
1. Menyelenggarakan pendidikan dan 

pembelajaran yang berkualitas tinggi 
untuk pengembangan potensi mahasiswa 
dengan dukungan sarana, prasarana, 
tenaga pendidikan dan kependidikan, 
serta pendanaan yang memadai.

2. Menyelenggarakan penelitian dalam ilmu 
manajemen dan akuntansi yang 
temuannya bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu dan kesejahteraan 
masyarakat.



3. Menyelenggarakan pengabdian kepada 
masyarakat melalui penerapan ilmu akuntansi 
dan manajemen untuk memajukan 
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

4. Menyelenggarakan tata pamong perguruan 
tinggi yang  akuntabel, kredibel, transparan,  
dan bertanggung jawab dalam rangka  
peningkatan kualitas berkelanjutan.

5. Menyelenggarakan dan mengembangkan kerja 
sama kemitraan dengan stakeholder, user, dan 
perguruan tinggi lain, dan lembaga-lembaga 
baik nasional maupun internasional untuk 
optimalisasi fungsi dan peran STIE BISMA 
LEPISI.



TUJUAN STIE BISMA LEPISI

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki 
kualitas unggul, andal, bermartabat dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga mampu berperan dalam 
pembangunan ekonomi.

2. Menghasilkan karya penelitian yang 
unggul, bermanfaat bagi masyarakat, 
bangsa dan negara kesatuan Republik 
Indonesia, maupun masyarakat 
internasional.



3. Menghasilkan karya pengabdian kepada 
masyarakat melalui penerapan ilmu 
bidang manajemen dan akuntansi untuk 
mewujudkan masyarakat yang mandiri, 
produktif, dan sejahtera.

4. Menghasilkan kinerja institusi yang 
efektif dan efisien untuk menjamin 
pertumbuhan kualitas pelaksanaan 
Tridharma Perguruan Tinggi yang 
berkelanjutan.

5. Menghasilkan kerjasama di berbagai 
bidang untuk mengoptimalkan fungsi 
dan peran STIE BISMA LEPISI melalui 
peningkatan mutu Tridharma Perguruan 
Tinggi.



ROAD MAP (ARAH PENGEMBANAN)



TATA NILAI
1. Kejujuran 

Kejujuran merupakan pangkal 
kepercayaan, mengakui, berkata, dan 
memberikan suatu informasi yang 
sesuai dengan kenyataan dan 
kebenaran.

2.  Profesionalisme 
Tingkah laku, kepakaran, atau kualitas 
dari seseorang yang profesional.



3. Tanggung Jawab
Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh 
sesuai dengan tugas yang diberikan, 
menanggung segala sesuatu yang telah 
terjadi dan dilakukan.

4. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak 
tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dan keyakinan, konsistensi tindakan 
dengan nilai dan prinsip.

5. Loyalitas
Kepatuhan dan kesetiaan dalam tindakan 
memberi atau menunjukkan dukungan dan 
kepatuhan.



STBA 

S1 B. INGGRIS 

STBA TECHNOCRAT

S1 B. MANDARIN

UNSADA



WEBSITE  UNSADA
 unsada.ac.id
 https://portal.unsada.ac.id/gate/index.p

hp

https://portal.unsada.ac.id/gate/index.php
https://portal.unsada.ac.id/gate/index.php


Tridharma Perguruan Tinggi

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada 

Masyarakat (PkM)
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