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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dan atas segala limpahan rahmatNya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang tahun 2020 - 2025.
Renstra merupakan kerangka acuan dalam penyelenggaraan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang memuat arahan dan capaian serta tolok ukur keberhasilan
yang berazaskan kepada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat,
kebijakan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan. Walau Renstra
bersifat umum, namun menjadi dasar pijakan dalam penyusunan rencana-rencana
opersional, rencana strategis pada tingkat Institusi, Program studi, Lembaga, UPT
dan unit satuan pelaksana akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE).
Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April
Sumedang sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dibidang akademik
bidang kemahasiswaan dan bidang administrasi umum dan sebagai dasar evaluasi
dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan lima tahunan, renstra sangat penting
untuk meningkatkan atau memperbaiki fungsi organisasi dengan mendefinisikan
fungsi organisasi agar yang ingin dicapai organisasi sesuai dengan dinamika
tuntutan perubahan pendidikan sehingga organisasi akan lebih peka terhadap
lingkungan yang berubah begitu cepat.
Mudah-mudahan renstra ini dapat dijadikan dasar awal dalam meningkatkan
perkembangan serta kemajuan terutama dibidang pendidikan ekonomi.
Sumedang,
Ketua,

3 Februari 2020

Dr. H. Arifin, M.M,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Pendahuluan
Pertumbuhan Perekonomian Indonesia saat ini mencapai 5,05 persen
pada tahun 2019, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang
mencapai

5.27

persen

dikutip

dari

(KOMPAS.com)

https://money.kompas.com/read/2019/08/05/115008526/turun-ekonomiindonesia-kuartal-ii-2019-hanya-tumbuh-505-persen. Apalagi melemahnya uang

rupiah terhadap AS dollar ($). Hal ini berdampak pada tingkat daya beli
masyarakat menurun akibat masyarakat banyak kehilangan pendapatan,
akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), Sehubungan banyak
perusahaan – perusahaan yang gulung tikar terutama pada perusahaan
industri kecil, Menengah, dan industri padat karya yang mempekerjakan
masyarakat golongan menengah kebawah, sektor industri kecil inilah yang
banyak melakukan pemutusan kerja (PHK), dan berdampak kepada
meningkatnya pengangguran serta meningkatnya kemiskinan.
Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi penurunan daya beli
masyarakat menjadi penghambat bagi upaya pemerintah untuk mendongkrak
angka pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi akan berdampak kepada
tingkat inflasi tinggi, ini dinilai oleh sejumlah pihak karena ditopang oleh
melemahnya daya beli masyarakat dan banyak lagi kendala lainnya.
Dengan

perkembangan

ekonomi

di

indonesia

yang

mengalami

perkembangan pasang surut dengan landasan ekonomi sosial, landasan
demokratisasi ekonomi. Pada sistem ekonomi sosial telah mengalami
kegagalan dan pada landasan demokratisasi ekonomi yang dijiwai sistem
ekonomi kapitalisme pasar bebas, juga mengalami kegagalan dalam
menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial, tingkat kesenjangan sosial
sangat tinggi, sehingga tidak berhasil dalam membangun fundamental
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ekonomi yang kuat, akibatnya timbul krisis ekonomi, sektor ekonomi
kapitalis ambruk dan berkembang krisis multi demensional, timbul masa
reformasi dibidang ekonomi yang dilaksanakan dengan pijakan sistem
ekonomi kapitalis yang semakin kuat. Hasilnya adalah ekonomi tumbuh
tetapi kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, lapangan kerja
sempit, banyak pekerja yang di PHK dan distribusi pendapatan tetap
timpang jauh dari masyarakat berkeadilan sosial. Sejalan dengan praktek
kebijakan ekonomi selama ini, pendidikan ilmu ekonomi di perguruan tinggi
juga lebih mengutamakan aspek pisitif dan mengabaikan aspek normatif,
karena itu tidak heran apabila paradigma yang dianut oleh lulusan ekonomi
selama ini adalah ilmu ekonomi neoklasik, kapitalisme yang mengutamakan
aspek positif demi aspek normatif, ilmu ekonomi berwawasan indonesia,
baik secara idiologi, sosial, kultural, maupun institusional tidak berkembang,
lulusan ekonomi memandang nilai- nilai kapitalis sebagai hal yang unggul
dan dianggap benar, lulusan ekonomi lebih suka bekerja di sektor kapitalis
daripada membangun sektor ekonomi rakyat, dan image masyarakat
mengharapkan bagi lulusan perguruan tinggi secara umum dapat bekerja di
sektor ekonomi kapitalis. Lulusan ekonomi memandang sektor kapitalis
sebagai

satusatunya

pemacu

pembangunan

ekonomi

nasional

dan

menganggap sektor ekonomi rakyat tidak memiliki peran maupun sebagai
ekonomi tempat mengaktualisasikan diri.
Padahal faktanya, baris perekonomian Indonesia adalah ekonomi
rakyat (besar kecil tetapi diandalkan ketahanannya) dan bukan Sektor
Kapitalis (kecil besar tetapi kurang dapat diandalkan ketahanannya).
Paparan di atas mengungkapkan fakta bahwa ilmu ekonomi yang dianut dan
diajarkan

diperguruan

tinggi

adalah

keliru.

Kekeliruan

tersebut

menyebabkan kebijakan dan praktek ekonomi selama ini juga keliru.
Akibatnya adalah secara normatif terjadi ketimbangan dan kemiskinan yang
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terus

berlanjut

ilmu

ekonomi

merupakan

metode

berfikir

dalam

memecahkan masalah – masalah ekonomi yang dihadapi dengan benar,
dengan demikian maka sudah saatnya sekarang pendidikan ilmu ekonomi di
reformasi.
Masalah – masalah ekonomi yang dihadapi ketimpangan pendapatan,
kemiskinan, dan pengagguran. Peran sektor ekonomi rakyat sebagai basis
perekonomian indonesia mempunyai kedudukan potensi dan peran strategis
untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang
berdasarkan demokrasi ekonomi dalam mewujudkan tujuan pembangunan
ekonomi indonesia. Ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan ekonomi yang
mampu memperkuat lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi
yang luas pada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan
peningakatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan
ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada mumnya
dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Ekonomi rakyat diantaranya usaha
kecil, perusahaan industri kecil, menengah dan industri padat karya yang
harus diberdayakan dengan memberdayakan usaha kecil diharapkan usaha
kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi
perusahaan besar. Usaha kecil yang tangguh, mandiri dan berkembang
dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja
serta pemerataan hasil – hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan
memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara.
Selanjutnya pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan
serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional yang sehat dan kokoh.
Walaupun kenyataan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan
kemampuan dan peran secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini
disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai
hambatan internal,dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,
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permodalan, sumberdaya manusia (SDM) dan teknologi serta iklim usaha
yang belum mendukung perkembangannya untuk mewujudkan kemampuan
dan peranan usaha kecil tidak lepas dari keterlibatan pemerintah ikut serta
memajukan kehidupan usaha kecil dalm berbagai fasilitas diantaranya
pemerintah harus memberikan insentif kepada usaha kecil atau pada sektor
yang mempekerjakan masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah
seperti sektor industri kecil, menengah dan industri padat karya, insentif itu
salah satunya bisa berupa menurunkan tarif listrik, bisa berbentuk insentif
pajak, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Seandainya
pemerintah mau menurunkan harga BBM itu akan sangat membantu
meningkatkan daya beli karna dengan harga transportasi turun, harga bahan
pokok juga akan ikut turun dalam hal ini pemerintah sudah membantu ke
stabilan harga di pasar.
Tidak saja pemerintah tetapi pihak perusahaan besar pun di harapkan
peduli terhadap perkembangan usaha kecil terutama kepedulian terhadap
produk yang dihasilkan oleh perusahaan kecil terutama perusahaan besar
ikut mendorong dan membantu memasarkan produk baik pemasaran secara
lokal maupun ekspor, apalagi dengan masuknya MEA ( Masyarakat
Ekonomi Asean ) serta diera zaman perekonomian industri 4.0 merupakan
tantangan yang harus diperhitungkan oleh masyarakat indonesia, indonesia
harus berani secara kompetitif dengan negara lain bersaing dengan cara
mempelajari segala bentuk kecanggihan teknologi industri 4.0. Dalam situasi
saat ini tidak mungkin pemerintah dapat bekerja secara tersendiri tapi perlu
kerja sama dengan pihak lain sehingga mampu memperlihatkan keunggulan
dipasar MEA dan teknologi industri 4.0. Indonesia harus membangun kerja
sama secara sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, dan lingkungan
akademik untuk memegang kesuksesan di pasar MEA dan industri 4.0.
Jangan terlalu di bebankan kepada pemerintah juga kepada pelaku ekonomi.
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Pemerintah mempunyai kewenangan dalam memelihara sumber daya alam
(SDA) dan mengelolanya dengan baik menjadi sumber daya alam yang
unggul. Pelaku ekonomi mempunyai kewenangan pemasaran produk sedang
kan lingkungan akademik dapat mengeluarkan sumber daya manusia yang
kompetitif, tangguh, serta unggul, cerdas, berakal mulia. Indonesia
mempunyai perguruan tinggi yang tersebar diseluruh nusantara yang akan
mendukung

disektor

sumberdaya

manusia,

untuk

mensukseskan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Perguruan tinggi adalah komunitas yang didedikasikan untuk
menguasai, mengembangkan dan mendisriminasikan pengetahuan untuk
mempelajari dan mengklasifikasikan nilai – nilai dan untuk kemajuan
masyarakat yang dilayani. Salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa
Barat diantaranya yang berlokasi dikabupaten Sumedang dibawah naungan
Yayasan Pendidikan Sebelas April (YPSA) Sumedang. Yaitu Sekolah
Tinggi Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang ikut ambil dalam
mengembangkan ekonomi rakyat terutama dibidang ekonomi yang akan
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional
dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi serta
mampu memecahkan permasalahan ekonomi di masyarakat.
Untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas
April Sumedang perlu memiliki perencanaan jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang yang sistematis, rasional, realistis dan
strategis program dan kegiatan serta sasaran yang tepat. Rencana strategis ini
kemudian dijadikan pedoman bagi STIE Sebelas April Sumedang dalam
melaksanakan tugas kegiatannya pada masa yang akan datang dan sekaligus
sebagai tolak ukur dari keberhasilan STIE Sebelas April Sumedang dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam arti bahwa keberhasilan STIE
Sebelas April Sumedang dalam menjalankan tugasnya dapat di ukur dari
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seberapa besar lembaga ini dapat melaksanakan atau mewujudkan rencana
yang sudah di tuangkan kedalam renstra ini.
Renstra STIE Sebelas April Sumedang disusun sebagai upaya untuk
mengarahkan seluruh dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan
khususnya pendidikan ekonomi yang menjadi tugas dan fungsi STIE Sebelas
April

Sumedang.

Adapun

tujuannya

adalah

untuk

memantapkan

terselenggaranya program dan kegiatan prioritas dan tepat sesuai dengan visi
misi STIE Sebelas April Sumedang. Renstra sangat penting karena renstra
akan

meningkatkan

atau

memperbaiki

fungsi

organisasi

dengan

mendefinisikan agar yang ingin dicapai oleh organisasi sesuai dengan
dinamika dan tuntutan perubahan pendidikan sehingga organisasi tersebut
akan lebih peka terhadap lingkungan yang berubah begitu cepat. Rensta
STIE Sebelas April Sumedang Mempunyai fungsi sebagai pedoman dan
arah bagi pencapaian tujuan STIE Sebelas April Sumedang untuk masa
depan dan sebagai tolak ukur secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap
pencapaian tujuan dan memberikan kejelasan terhadap kegiatan yang
diprioritaskan, memberikan kemudahan sebagai alat komunikasi, informasi,
dan koordinasi terhadap perencanaan- perencanaan lainnya dan memberikan
kemudahan dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban.

RENSTRA STIE SUMEDANG

6

BAB II
GAMBARAN UMUM STIE SEBELAS APRIL
A. Sejarah STIE Sebelas April
STIE Sebelas April Sumedang berdiri pada tanggal 1 Juli 1993
berkedudukan di Kabupaten Sumedang yang memiliki dua jurusan S1 Yaitu
Manajemen, Akuntansi dan Pasca Sarjana Magister Manajemen. Kehadiran
STIE Sebelas April Sumedang merupakan bagian dari perguruan tinggi
Sebelas April Sumedang yang dikelola oleh Yayasan

Sebelas April

Sumedang dengan nomor SK Pendirian Institusi No. 161/YPSA/VII/1993
Tanggal 1 Juli 1993 SK Pendirian NO. 066/D/0/1995 24 Agustus 1995
Untuk jurusan Manajemen dan SK Pendirian No. 184/Dikti/1996 16 Juni
1996 Untuk Jurusan Akuntansi. Serta S.K. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 36/E/O/2014 tanggal 29 April 2014 untuk jurusan pasca
sarjana magister manajemen. Tahap pengembangan STIE Sebelas April
Sumedang, selama kurun waktu 26 Tahun STIE Sebelas April Sumedang
mampu mempertahankan keberadaannya. Langkah demi langkah dengan
penuh kepastian STIE Sebelas April Sumedang mampu mengejar
ketinggalan diantaranya keadaan fisik dan fasilitas, sistem pelayanan,
pembinaan akademik, dan kemahasiswaan dapat berkembang bahkan
dengan kenaikan status akreditasi jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa
pertahun akademik terus bertambah. Sarana prasarana telah bertambah
sarana bangunan kuliah bertambah dari 13 lokal menjadi 16 lokal dan
bangunan perkantoran bertambah 1 Lokal menjadi 2 lokal

Bangunan

Laboratorium komputer 1 lokal bangunan senat mahasiswa 1 lokal dan
bangunan kegiatan mahasiswa berjumlah 1 lokal.
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B. Azas, Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kebijakan Strategis tujuan STIE
a. Azas
• Azas kebenaran ilmiah.
• Azas pengembangan budaya luhur dan peradaban kehidupan bangsa.
• Azas kebutuhan, manfaat dan efektifitas.
• Azas tata kelola program studi yang baik.

b. Tata Nilai
Pengembangan STIE SEBELAS APRIL sebagai Perguruan Tinggi
unggulan nasional menuju Perguruan Tinggi bereputasi nasionalis
didasarkan pada nilai-nilai yang dianut STIE SEBELAS APRIL
sebagaimana disajikan padaTabel 2.1.
Tabel 2.1. Nilai – Nilai yang Dianut STIE SEBELAS APRIL

NO

ASPEK

NILAI-NILAI YANG
DIANUT
• nilai edukatif

1

Nilai

masukan

tepat

untuk

yang

memulai

• nilai ilmiah
• nilai integritas dan amanah

proses akademik yang
baik

dan

mencegah

kegagalan
• nilai
2

Nilai proses yang
terselenggara
tertanam
baik

dan
dengan
untuk

meningkatkan mutu
interaksi dan kinerja
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visioner

dan

keteladanan
• nilai pemberdayaan
• nilai ekonomis dan ekologis
• nilai etis dan legal
• nilai

profesional

akuntabel

dan

• nilai inovatif dan antisipatif
3

Nilai luaran yang
dipikirkan

dengan

baik dan menjadi
pemandu

• nilai estetis
• nilai keadilan, demokratis,
dan inklusif

untuk

menghasilkan mutu
tinggi
(Sumber: Dokumen Hasil Rumusan Rapim STIE SEBELAS APRIL)

Seperangkat nilai STIE SEBELAS APRIL tersebut dikembangkan
sebagai pemandu normatif untuk dihayati dan diberlakukan dalam
institusionalisasi ilmu, pengetahuan.

C. Budaya Kerja STIE SEBELAS APRIL
STIE SEBELAS APRIL mengembangkan budaya kerja yang diarahkan
sebagai tuntunan sikap dan perilaku seluruh civitas akademika. Dengan
demikian, budaya kerja tidak sekedar menjadi slogan tetapi diharapkan dapat
menjadi jiwa dan semangat kerja dalam upaya mewujudkan visi dan misi
STIE SEBELAS APRIL. yang penjabarannya disajikan pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Budaya Kerja STIE SEBELAS APRIL
BUDAYA KERJA

DEFINISI

ACHIEVEMENT

Kemampuan

ORIENTATION

bekerja

untuk

dengan

dan

ASPEK

baik

berusaha

melampaui

•

Standar prestasi

•

Ide Kreatif

•

Keahlian

•

Orientasi

standar

(Orientasi

prestasi

yang

Berprestasi)

ditetapkan,berorientasi

pada

hasil
•

Keunggulan

•

Kesempurnaan

•

Proaktif

•

Daya

pada hasil dan terus
menerus

melakukan

upaya
Kemampuan

untuk

membantu
CUSTOMER

atau

melayani

orang

SATISFACTION

Cepat

Tanggap
•

Fokus pada
Pengguna

(Kepuasan

Pengguna

Jasa)

lain

Jasa

Atau

memenuhi

•

Empati

kebutuhan

pengguna

•

Active Listener

internal

•

Interaksi

•

Keterbukaan

•

Partisipasi

•

Kontribusi

•

Kerjasama

•

Fokus

jasa,

baik

maupun eksternal

TEAMWORK

Kemampuan
bersama

(Kerjasama)

orang

lain,

baik dalam tim besar
maupun
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tim

kecil

pada

dalam ruang lingkup
institusi
Satunya kata

kinerja tim
•

Toleransi

•

.Akuntabilitas

•

Kejujuran

•

Tanggungjawab

•

Konsistensi

•

Kedisiplinan

•

Komitmen

•

Loyalitas

•

Perbaikan

dengan

perbuatan,
Kemampuan
mendeskripsikan
maksud,

Ide

dan

perasaan
Serta

menerjemahkan

seutuhnya

kedalam

INTEGRITY

perbuatan

yang

(Integritas)

dilandasi

dengan

ketulusan,kesetiaan,rasa
Tanggung jawab dan
komitmen yang Tinggi
terhadap

kemajuan

organisasi
Selaras dengan visi dan
misi STIE SEBELAS
APRIL
VISIONARY

Kemampuan
menetapkan

(Visioner)

baru ketika target yang
ditetapkan
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telah

•

Perwujudan
ide

menjadi

tindakan

dan

•

Inovasi

jangka

•

Reputasi

termasuk

•

Pengelolaan

tercapai
berorientasi
panjang,
kemampuan

perubahan

menyesuaikan
perubahan

lingkungan

dan mudah menerima
perubahan

dalam

institusi.
ENTREPRENEURSHIP

Kemampuan mengolah

•

Kemandirian

•

Kesejahteraan

sumber daya yang ada
(Kewirausahaan)

menjadi suatu produk
dan

jasa

mempunyai
tambah

dan

yang
nilai

bersama
•

Kreativitas

•

Nilai tambah

•

Kewirausahaan

mencari

keuntungan/keunggulan
dari

peluang

yang

Dikembangkan

orang

belum

lain.
(Sumber: Dokumen Hasil Rumusan Rapim STIE SEBELAS APRIL)

D. Budaya Organisasi STIE SEBELAS APRIL

Perlu kita ketahui semua bersama bahwa ilmu pengetahuan pasti tidak
lepas dengan nilai. Ilmu pengetahuan selalu membawa nilai-nilai tertentu dari
paradigma yang membentuknya. Sama hal nya ilmu ekonomi yang diajarkan di
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seluruh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di seluruh dunia, salah satu nya
Indonesia, yang asalnya dari paragdigma individualistic yang dibangun oleh
Adam Smith. Paradigma individualistik itu ini merupakan akar dari paham
kapitalisme dan liberalisme. Dengan kata lain, sejatinya ilmu yang kita ajarkan di
kampus, termasuk STIE SEBELAS APRIL, adalah bagian dari paham
kapitalisme dan liberalisme. Paradigma individualistik yang menjadi paham
kapitalisme dan liberalisme merupakan dasar filosofi materi perkuliahan di Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi. Paham ini memandang bahwa semua kegiatan ekonomi
pasti bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (profit maximizing) untuk
kepentingan individu pemilik modal. Di sini penumpukan modal dan kebebasan
individual menjadi aspek paling utama dalam perekonomian.
Dengan paham liberal ini dapat mendorong agar pengaruh pemerintah
menjadi semakin minimal. Oleh karena itu pasar harus dibebaskan dari segala
macam intervensi. Adanya kritik terhadap paham ini berlangsung cukup lama.
Diantaranya kritik yang paling keras terlontar dari paham sosialisme dengan
berbagai variannya dari yang lunak seperti sosialis demokrat sampai komunisme
pernah mengharubirukan perdebatan anti kapitalisme. Sosialisme menganggap
bahwa seharusnya sistem ekonomi berdasarkan kepentingan orang banyak dan
bukan semata-mata motivasi individual. Tarik menarik yang lama hampir 2 abad
antara kapitalisme dan sosialisme di Eropa menghasilkan sebuah resultante
pemikiran yang disebut dengan negara kesejahteraan (welfare state). Yaitu
negara yang di satu sisi menghargai hak individual kapitalisme, namun di sisi lain
juga memberikan jaminan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat yang
terpinggirkan dalam proses pembangunan itu.
Demikian pula terdapat kritik dari dalam paham liberalisme sendiri. Seperti
yang dilancarkan oleh John Maynard Keynes, yang lebih menekankan kepada
aspek permintaan (demand side) yang menyerang para pengikut ekonomi klasik
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yang lebih memfokuskan pada aspek penawaran (supply side). Dimana di dalam
paham Keynes ini memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah untuk
melakukan intervensi terhadap perekonomian, yang sebelumnya sangat
diharamkan oleh paham ekonomi klasik pengikut Adam Smith. Resep Keynes ini
sangat manjur untuk mengatasi depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Seketika itu
pula menegaskan bahwa paham “pro pasar” (market led) ekonomi klasik telah gagal
yang diganti oleh paham Keynes yang cenderung “pro pemerintah” (state led).
Setelah lahirnya paham Keynesian ini, pertarungan pemikiran ekonomi antara
yang “pro pasar” dan “pro pemerintah” menjadi seimbang.
Paham-paham pemikiran ini yang berasal dari perguruan tinggi yang
digagas oleh para intelektual dan komunitas epistemic (epistemic community)
bertemu di ruang-ruang publik dengan para komunitas kebijakan (epistemic policy)
dan kemudian diterapkan oleh pembuat kebijakan (policy maker). Dalam kasus
paham neo liberal yang pada mulanya disemai oleh para ekonomi terkemuka
seperti Frederic von Hayek dan Milton Friedman yang berasal dari The Chicago
School of Economcis bertemu dengan pandangan Partai Konservatif di Inggris
dan Partai Republik di Amerika Serikat menjadi rancangan kebijakan liberal di
kedua negara itu. Maka ketika Margareth Thatcher dari Partai Konservatif di
Inggris dan Ronald Reagen dari Partai Republik di Amerika Serikat berkuasa,
prakarsa kebijakan ekonomi liberal diterapkan. Pengaruh penerapan ini mendunia
dengan berkolaborasi bersama IMF dan World Bank, gerakan masif paham neo
liberal ini sering disebut juga sebagai The Washington Consensusyang mendikte
semua kebijakan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, termasuk
Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan ekonomi Indonesia selama Orde
Baru hingga saat ini lebih cenderung pro pasar yang berdasarkan pada
pandangan neo liberal. Beberapa kebijakan liberalisasi, deregulasi dan
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privatisasi pada era 1980an hingga 1990an mengindikasikan bahwa pandangan
neo liberal cukup kuat diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan liberalisasi ini
telah membawa Indonesia menjadi negara yang tumbuh pesat. Bahkan pada
tahun 1993 oleh World Bank menobatkan Indonesia bersama negara Asia yang
lain sebagai negara yang dianggap sebagai negara yang tumbuh secara “ajaib”
(miracle). Namun ternyata predikat seperti itu tidak berlangsung lama, menyusul
krisis keuangan berantai dari Thalaind, perekonomian Indonesia pun ikut
terpuruk. Krisis Asia itu menjadi pemicu (trigger) depresi ekonomi yang bertemu
dengan rapuhnya kondisi perekonomian yang oleh banyak kalangan,
liberalisasilah yang dituduh menjadi penyebabnya.
Dari sinilah muncullah pandangan bahwa paham ekonomi liberal telah
terbukti menyebabkan krisis berkepanjangan. Berdasarkan hal itu, maka sudah
pasti perlu dilakukan refleski kembali tentang pengajaran ekonomi liberal di
perguruan tinggi. Kendatipun tidak mudah untuk melakukan reformasi total
materi pengajaran ekonomi liberal di kampus, upaya untuk menyadarkan menjadi
sangat penting. Maka disinilah diperlukan penegasan kembali tentang
kesadaran berkomitmen pentingnya pandangan tentang “ilmu pengetahuan
untuk kemakmuran” atau “knowledge for prosperity”. Pandangan ini
menegasikan wacana tentang “ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan”.
Sebaliknya, budaya organisasi ini menegaskan adanya keberpihakan terhadap
masyarakat Ini merupakan penegasan terhadap entitas program studi di tengah
lahirnya keprihatinan tentang peranan perguruan tinggi yang seolah terletak pada
“menara gading”. Bahkan berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahwa
perguruan tinggi hanya memproduksi lulusan semata. Sementara tidak ada
kontribusi perguruan tinggi yang cukup berarti untuk membawa bangsa ini ke
arah yang lebih baik berdasarkan konsep-konsep pembangunan orisinil karya
intelektual bangsa sendiri. Yang terjadi justru sebagian strategi pembangunan
justru diimpor dari pemikiran atau wacana yang dikembangkan oleh para
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intelektual luar negeri. Situasi ini menegaskan agar penumbuhkembangan tradisi
intelektual perguruan tinggi yang mempunyai keberpihakan terhadap
kesejahteraan masyarakat harus diperkuat. Maka bersama dengan itu STIE
SEBELAS APRIL dengan tegas mengedepankan komitmen ini.
Budaya organisasi “Ilmu Pengetahuan untuk Kesejahteraan” akan menjadi
semacam tema besar (grand theme) dimana misi Sekolah Tinggi akan
diimplementasikan. Misi Sekolah Tinggi adalah mencakup tiga matra perguruan
tinggi yakni meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Harapan kami dengan budaya organisasi itu, pendidikan akan
melahirkan banyak lulusan yang berkualitas dan peduli dengan masyarakat.
Sementara untuk penelitian dan pengabdian akan melahirkan karya ilmiah yang
berguna yang dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan
dengan hal iu, STIE SEBELAS APRIL harus mengembangkan tata kelola yang
baik yang didukung oleh organisasi yang sehat dan mandiri dalam rangka
mewujudkan visi dan misi organisasi.
E. Strategi Kebijakan Pengembangan
Pengembangan STIE Sebelas April Sumedang selama tahun 20202025 diarahkan pada peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk
memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Pada tahun
2025, STIE Sebelas April Sumedang diharapkan telah mampu menjadi
perguruan tinggi yang andal dan bermartabat, dengan memiliki kelengkapan
sebagai berikut:
a. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen
Pendidikan di STIE Sebelas April Sumedang harus diselenggarakan
sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen mutu yang sangat baik, yang sering
dikenal

dengan

RENSTRA STIE SUMEDANG

sebutan Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-

16

Peningkatan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan organisasi yang efisien
dan efektif, dengan fungsi- fungsi yang jelas dan rasional, di bawah
kepemimpinan

organisasional

dan operasional yang memegang teguh

amanat sebagai agen pemberdayaan untuk seluruh lapisan masyarakat melalui
pendidikan, dan bekerja secara terencana. Untuk melaksanakan manajemen
mutu pendidikan yang baik, diperlukan:


Sistem Pengelolaan Dana yang mampu menjamin kelancaran pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi, sehingga mampu mendukung program
pengembangan institusi secara berkelanjutan;



Monitoring dan Evaluasi Diri secara konsisten, jujur dan terbuka, yang
hasilnya digunakan sebagai usulan untuk peningkatan kinerja layanan
berikutnya, sehingga dapat menjamin keberlanjutan peningkatan mutu
akademik;



Sistem dan Teknologi Informasi yang digunakan cukup handal serta
mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pengguna, terkait dengan
kemudahan akses dan relevansi yang tinggi dari informasi yang dihasilkan
dalam pemanfaatannya.

b. Sumberdaya Manusia, Prasarana dan Sarana
Kualitas sumberdaya manusia serta prasarana dan sarana di STIE
Sebelas April Sumedang harus mampu mendukung tercapainya visi dan misi
STIE Sebelas April Sumedang sesuai rencana. Untuk mencapai hal ini mutlak
diperlukan:
1. Sumber Daya Manusia yang profesional untuk mengemban amanah
sebagai pengelola tridharma perguruan tinggi, disertai dengan bekal
kemampuan akademik yang tinggi sesuai bidang tugas dan keahliannya.
2. Prasarana dan Sarana yang mampu memenuhi, bahkan melampaui
standar layanan berkualitas, mencakup kemutakhiran, kenyamanan,
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keamanan dan keandalan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi
pemangku kepentingan (stakeholder).
c. Mahasiswa dan Lulusan
Mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang sebagai input dalam proses
pendidikan harus memiliki kualitas akademik yang baik, memiliki motivasi
yang tinggi untuk belajar, serta memiliki karakter yang baik selama proses
pembelajaran. Setelah mahasiswa menyelesaikan proses pendidikan, sebagai
lulusan STIE Sebelas April Sumedang, mereka harus mampu membangun
jejaring (network) dengan sesama alumni, dan secara berkelanjutan
memberikan kontribusi dalam pengembangan almamater. Untuk mencapai hal
ini mutlak diperlukan:
1) Sistem manajemen seleksi mahasiswa baru yang handal dan transparan,
sehingga calon mahasiswa dapat direkrut dari putra-putri terbaik Indonesia,
baik dalam hal prestasi akademik dan non-akademik maupun hal yang
terkait dengan kepribadian.
2) Peraturan akademik yang jelas serta penegakan etika kehidupan kampus
secara konsisten.
3) Pemberian

kesempatan

seluas-luasnya

kepada

mahasiswa

untuk

mengembangkan kepribadian melalui kegiatan ekstra kurikuler dalam wadah
unit kegiatan mahasiswa.
4) Penyediaan fasilitas fisik maupun non-fisik bagi alumni untuk membangun
jejaring antar mereka.
d. Kurikulum dan Proses Pembelajaran
Kualitas lulusan STIE Sebelas April Sumedang harus mampu bersaing
di tingkat nasional. Untuk mencapai hal ini mutlak diperlukan:
1) Kurikulum yang merujuk pada standar kurikulum nasional yang terus
dikembangkan, dimutakhirkan dan disesuaikan dengan kondisi sumberdaya
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internal serta kondisi sosial budaya bangsa Indonesia secara konsisten.
2) Penerapan kurikulum dengan cara yang tepat, melalui manajemen
pembelajaran

yang

orientasinya

memberdayakan

dan

menjadikan

mahasiswa sebagai pembelajar aktif.
3) Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara disiplin dan konsisten sesuai
dengan rencana, dan pencapaian kompetensi yang sesuai dengan spesifikasi
program studi dapat terukur dengan jelas.
4) Dosen dan mahasiswa terlatih dan terbiasa memanfaatkan hasil-hasil
penelitian

terkini sebagai pengembangan dan pemutakhiran materi

pembelajaran. Untuk mencapai hal ini dosen dan mahasiswa harus terbiasa
membaca jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, baik jurnal ilmiah nasional
maupun internasional.
5) Dosen dan mahasiswa terlatih dan terbiasa menulis artikel-artikel ilmiah
yang dipublikasi secara nasional maupun internasional, baik melalui
presentasi makalah seminar dan simposium, maupun melalui penerbitan
pada jurnal-jurnal ilmiah bereputasi.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi STIE SEBELAS APRIL Periode 2020 – 2025
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F. Senat STIE Sebelas April Sumedang
1) Senat STIE Sebelas April Sumedang adalah suatu organ (badan) normatif dan
perwakilan tertinggi pada sekolah tinggi.
2) Senat STIE Sebelas April Sumedang terdiri atas guru besar, ketua, wakil ketua,
ketua jurusan, perwakilan dosen dan yayasan.
3) Senat STIE Sebelas April Sumedang dipimpin oleh ketua yang didampingi
sekretaris senat sekolah tinggi yang dipilih diantara anggota.
4) Dalam melaksanakan tugasnya Senat STIE Sebelas April Sumedang dapat
membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat sekolah tinggi dan
bila dianggap sangat perlu dapat ditambah anggota lain khusus untuk
kepentingan tugas/kelengkapan komisi.
5) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat sekolah tinggi diutamakan
musyawarah untuk mencapai mufakat, kecuali apabila cara tersebut mengalami
jalan buntu (tidak ada kesepakatan) dapat diambil suara terbanyak atau
keputusan yang bersifat rahasia.
6) Tata cara rapat ditentukan oleh Senat STIE Sebelas April Sumedang sesuai
dengan permasalahannya.
7) Masa bakti anggota Senat STIE Sebelas April Sumedang sesuai dengan masa
berlaku kepemimpinan Pimpinan di STIE Sebelas April Sumedang.
8) Senat baru STIE Sebelas April Sumedang dibentuk satu bulan setelah pimpinan
baru STIE Sebelas April Sumedang terpilih.
9) Masa bakti anggota Senat STIE Sebelas April Sumedang dinyatakan berakhir
bila berhalangan tetap atau tidak tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10) Tugas dan wewenang Senat STIE Sebelas April Sumedang adalah sebagai
berikut :
1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIE Sebelas April
Sumedang.
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2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan
kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
3. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan sekolah tinggi.
4. Memberikan saran/pendapat atas RAPB sekolah tinggi yang diajukan oleh
pimpinan sekolah tinggi.
5. Menilai pertanggungjawaban pimpinan sekolah tinggi atas pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STIE Sebelas April
Sumedang.
7.

Memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengurus YPSA Sumedang
berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua
dan Wakil Ketua STIE Sebelas April Sumedang serta dosen yang dicalonkan
memangku jabatan akademik minimal lektor.

G. Ketua STIE Sebelas April Sumedang
1. Ketua STIE Sebelas April Sumedang adalah Pimpinan Tertinggi di STIE Sebelas
April Sumedang dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
1)

Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian
pengabdian kepada masyarakat, melakukan pembinaan sivitas akademik dan
membina hubungan dengan lingkungannya.

2)

Mengambil sikap dalam menentukan kebijakan pada pelaksanaan dan
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat.

3) Melakukan pembinaan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta,
dan masyarakat dalam rangka memecahkan persoalan yang timbul.
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4) Melaksanakan fungsi manajerial yang mencakup pembuatan perencanaan,
keputusan, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan dan penyempurnaanpenyempurnaan untuk mencapai tujuan.
5) Bilamana ketua berhalangan tidak tetap, WK I (bidang akademik bertindak
sebagai pelaksana harian ketua secara berturut-turut).
6) Bilamana ketua berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi
(Yayasan) mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat ketua yang baru.
2. Masa jabatan ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam
satu kali masa jabatan berikutnya.
3. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan (YPSA Sumedang) setelah
mendapat pertimbangan dari senat STIE Sebelas April Sumedang
H. Wakil Ketua I
1. Wakil Ketua I adalah Wakil Ketua STIE Sebelas April Sumedang Bidang
Akademik Dan Penelitian, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
1)

Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Membina jurusan, staf pengajar dan tenaga peneliti.
3) Mempersiapkan dan mengembangkan program pendidikan dan pengajaran.
4) Menyusun program-program yang berorientasi pada pengembangan kualitas
intelektual mahasiswa.
5) Menyusun program-program yang berorientasi pada kelancaran akademis
mahasiswa.
6) Merencanakan dan melaksanakan kerja sama akademis (pendidikan,
pengajaran, penelitian) dengan lembaga lain baik yang bersifat regional,
nasional, maupun internasional.
7) Mengelola data yang menyangkut masalah-masalah pendidikan dan
pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
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8) Mempersiapkan pelaksanaan ujian-ujian.
9) Menyusun kalender akademik.
10) Merencanakan dan melaksanakan seminar-seminar akademik.
11) Melaksanakan fungsi manajerial sesuai dengan bidang/lingkup garapannya.
12) Merencanakan dan menyusun pedoman akademik dengan mengacu pada
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
13) Memeriksa RPS yang dibuat dosen, yang telah disetujui Ketua Jurusan yang
bersangkutan.
14) Wakil Ketua I bertindak selaku Pelaksana Harian Ketua jika Ketua
berhalangan tidak tetap.
2. Wakil Ketua I diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi setelah
mendapat pertimbangan dari Senat STIE Sebelas April Sumedang.
3. Masa jabatan wakil Ketua I selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
dalam satu kali masa jabatan berikutnya.
I.

Wakil Ketua II

1. Wakil Ketua II adalah Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum Dan
Kelembagaan dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
1) Merencanakan dan mengelola anggaran.
2) Membina kepegawaian dan kesejahteraannya.
3) Mendata, merancang, dan mengelola perlengkapan operasional STIE
Sebelas April Sumedang dengan dibantu bidang-bidang lain yang terkait.
4) Mengurus kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban kampus dan
lingkungannya.
5) Merancang dan mengurus ketatausahaan.
6) Mengelola data bidang administrasi umum.
2. Masa jabatan Wakil Ketua II adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
dalam satu kali masa jabatan berikutnya.
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3. Wakil Ketua II diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi setelah
mendapat pertimbangan dari Senat STIE Sebelas April Sumedang.
J. Wakil Ketua III
1. Wakil Ketua III adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
1) Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
2) Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler
mahasiswa.
3) Membina dan mengembangkan dinamika kehidupan kampus yang
dilaksanakan oleh mahasiswa.
4) Membina dan mengembangkan organisasi kemahasiswaan.
5) Bersama

dosen

pembimbing

akademik

(dosen

wali),

membantu

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.
6) Mendata dan merancang penyaluran potensi non akademis mahasiswa.
7) Merancang dan menyusun program kerja sama kemahasiswaan dengan
instansi lain.
8)

Menciptakan iklim kehidupan kampus yang dinamis, konstruktif dan
positif.

9)

Mengembangkan dan membina kesatuan dan persatuan di lingkungan
kampus.

10) Membina pengembangan alumni.
11) Membangkitkan dan mengembangkan sifat patriotisme mahasiswa dan
mengembangkan kesenian daerah, sebagai bagian dari kebudayaan nasional,
di kalangan mahasiswa, yang menjadi ciri STIE Sebelas April Sumedang.
12) Membantu kelancaran Panitia Pelaksanaan Pengenalan Program Studi dan
Program Pendidikan (PPSPP).
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13) Melaksanakan fungsi kehumasan STIE Sebelas April Sumedang.
14) Mendata dan mendokumenkan data lengkap mahasiswa.
15) Membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
16) Melaksanakan kerjasama dengan dinas/instansi pemerintah maupun non
pemerintah dalam maupun luar negeri, dalam pengembangan tridarma
Perguruan Tinggi khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi civitas
akademika STIE Sebelas April Sumedang.
17) Mengkoordinasikan berbagai bentuk kerjasama bidang tridarma Perguruan
Tinggi dengan

struktural terkait di lingkungan civitas akademika STIE

Sebelas April Sumedang.
2. Wakil Ketua III diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi setelah
mendapat pertimbangan dari Senat STIE Sebelas April Sumedang.
3. Masa jabatan Wakil Ketua III adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
dalam satu kali masa jabatan berikutnya.
K. Lembaga Penjamin Mutu
1. Sistem Penjamin Mutu di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang
berdasarkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti no. 62 tahun 2016,
tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar
lain yang telah ditetapkan oleh STIE Sebelas April Sumedang.
2. Ruang lingkup Sistem Penjamin Mutu di lingkungan STIE Sebelas April
Sumedang meliputi sistem penjamin mutu tingkat institusi , dan internal yang
melekat ditiap program studi yang dipimpin oleh Kepala Penjamin Mutu.
3. Kepala Penjamin mutu dipilih setiap empat tahun sekali dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan.
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L. Program Studi Sarjana dan Pascasarjana
1. Program Studi Sarjana dan Pascasarjana adalah unsur pelaksanaan akademik
yang melaksanakan pendidikan profesional dan/atau akademik dalam sebagian
atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
2. Program Studi Sarjana dan Pascasarjana terdiri atas :
1) Unsur pimpinan ; Ketua Program Studi, Ketua Program dan Sekretaris
2) Unsur pelaksana ; para dosen
3. Program Studi Sarjana dan Pascasarjana dipimpin oleh Ketua Program Studi dan
Ketua Program yang dibantu oleh sekretaris.
4. Ketua Program Studi Sarjana dan Pascasarjana bertanggungjawab kepada Ketua
STIE Sebelas April Sumedang melalui Wakil Ketua I.
5. Ketua Program Studi Sarjana dan Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya.
6. Ketua Program Studi Sarjana dan Pascasarjana dan Sekretaris diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua STIE Sebelas April Sumedang setelah mendapat
pertimbangan dari Senat STIE Sebelas April Sumedang.
7. Tugas dan wewenang Ketua Program Studi Sarjana dan Pascasarjana adalah
sebagai berikut :
1) Merumuskan program kerja jurusan yang mencakup Tridarma Perguruan
Tinggi.
2) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada
jurusan yang dipimpinnya kepada Ketua STIE Sebelas April Sumedang
dengan sepengetahuan Wakil Ketua I.
3) Merencanakan dan menyusun bidang studi yang harus ditempuh mahasiswa
tiap semester dan mengusulkannya kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
4) Merencanakan dan menyusun penugasan dosen dan mengusulkannya kepada
Ketua, melalui Wakil Ketua.
5) Menyetujui RPS yang dibuat dosen pada jurusan yang bersangkutan.
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6) Mengkoordinir dosen pembimbing akademik (dosen DPAK) pada jurusan
yang bersangkutan.
7) Mengupayakan agar kurikulum yang digunakan selalu sejalan dengan
kebutuhan pasar pengguna.
8) Mengupayakan peningkatan mutu akademik mahasiswa jenjang Sarjana dan
Magister.
9) Mengurus hal-hal teknis segala ujian mahasiswa jenjang Sarjana dan Pasca
Sarjana.
10) Mengkoordinasikan proses pelaksanaan program urusan Sarjana dan
Pascasarjana.
11) Mengadakan kerja sama antar Jurusan Sarjana dan Pascasarjana.
12) Mengusahakan kelancaran akademik mahasiswa agar mahasiswa dapat
menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
13) Mendata mahasiswa yang mengalami kesulitan/hambatan akademik dan
mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhannya.
14) Tugas dan wewenang Ketua Jurusan Sarjana dan Pascasarjana dilaksanakan
oleh sekretaris jika berhalangan tidak tetap.
15) Tugas dan wewenang Sekretaris Jurusan Sarjana dan Pascasarjana adalah
sebagai berikut :
1. Membantu

Ketua

Jurusan

Sarjana

dan

Pascasarjana

dalam

mengkoordinasikan pendidikan dan pengajaran.
2. Mewakili tugas dan wewenang Ketua Jurusan Sarjana dan Pascasarjana
seperti yang dimaksud pada butir (10).
3. Bertanggungjawab atas kegiatan administrasi.
4. Memonitor pelaksanaan perkuliahan.
5. Mendokumentasikan segala data akademik.
6. Menyampaikan informasi, kebijakan program dan kegiatan STIE yang
perlu diketahui mahasiswa dengan tenggang waktu yang longgar.
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7. Bersama-sama Ketua Jurusan dan Ketua Program Pasca Sarjana,
mendata aktivitas dosen dilingkungan Jurusan Jurusan Sarjana dan
Pascasarjana dan melaporkannya kepada pimpinan STIE Sebelas April
Sumedang melalui Wakil Ketua I.
M. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang
membidangi segala bentuk dan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala
yang diangkat oleh ketua STIE Sebelas April Sumedang, dibantu oleh seorang
sekretaris dan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT).
3) Tugas dan Wewenang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bertanggungjawab
kepada Ketua STIE Sebelas April Sumedang.
5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE Sebelas April
Sumedang betugas :
a. Merencanakan, menyusun, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b. Melakukan pembinaan, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak,
baik lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun dengan lembaga swadaya
masyarakat dengan seizin Ketua STIE Sebelas April Sumedang melalui
Wakil Ketua III.
c. Mengamati dan mendata dinamika kehidupan masyarakat untuk menentukan
kebijakan pengabdian kepada masyarakat.
d. Merencanakan dan menetapkan anggaran biaya pengabdian kepada
masyarakat .
e. Mengadakan upaya pedoman bagi pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat
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f. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan dan hasil yang dicapai kepada
ketua STIE Sebelas April Sumedang.
N. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
1) Unit Pelaksana Teknis adalah badan yang membidangi segala bentuk kegiatan
yang diadakan oleh STIE Sebelas April Sumedang.
2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari :
a. UPT Pusat Inkubator Bisnis
b. UPT Perpustakaan
c. U PT Laboratorium dan Komputerisasi
3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh kepala unit dan tenaga administrasi
yang diangkat oleh ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April
Sumedang.
4) Masa jabatan Kepala UPT (KUPT) adalah 4 ( empat ) tahun dan dapat diangkat
kembali satu kali masa jabatan berikutnya.
5) KUPT bertanggungjawab kepada ketua STIE Sebelas April Sumedang melalui
kepala LPPM .
6) UPT STIE Sebelas April Sumedang bertugas :
a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan yang berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, lembaga STIE
Sebelas April Sumedang yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan baik
dalam lingkup daerah maupun nasional.
b. Mengembangkan kebiasaan dan kemampuan sivitas akademik dalam bidang
penelitian,

pengabdian

masyarakat,

kemitraan,

laboratorium

dan

perpustakaan.
c. Merencanakan dan mengupayakan pendanaan penelitian, pengabdian
masyarakat, kemitraan, laboratorium dan perpustakaan.

RENSTRA STIE SUMEDANG

29

d. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil – hasil penelitian,
pengabdian masyarakat dan kemitraan.
e. Melaporkan setiap kegiatan dan hasil penelitian kepada Ketua STIE Sebelas
April, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III melalui Ketua
LPPM.
O. Unit Pelaksana Teknis Inkubator Bisnis
1) Unit pelaksana teknis ( UPT ) Inkubator Bisnis adalah badan yang
membidangi segala bentuk, pendidikan, pelatihan dan kerjasama dalam
pengembangan bisnis, baik dengan pihak lain di luar STIE Sebelas April
Sumedang yang meliputi Pemda, BUMN, BUMD, Asosiasi Profesi, Pendidikan
Tinggi dan Perusahaan Swasta .
2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Inkubator Bisnis STIE Sebelas April Sumedang
dipimpin oleh kepala , tenaga ahli dan staf administrasi yang diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua STIE Sebelas April Sumedang .
3) Masa Jabatan Kepala UPT (KUPT) Inkubator Bisnis STIE Sebelas April
Sumedang adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan
tidak lebih dari 2 kali masa jabatan secara berturut – turut .
4) KUPT Inkubator Bisnis bertanggung jawab kepada Ketua STIE Sebelas
April Sumedang melalui Kepala LPPM .
5) UPT Inkubator Bisnis STIE Sebelas April Sumedang betugas :
1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan
kerjasama sebagai perwujudan bagaian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi
.
2. Melakukan kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan institusi
pendidikan lain, dunia usaha atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar
negeri.
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3. Mengamati

dan

mendata

dinamika

kehidupan

masyarakat

untuk

menentukan kebijakan program inkubator bisnis sehingga relevan dengan
kebutuhan lapangan.
4. Merencanakan dan menetapkan anggaran biaya program inkubator bisnis.
5. Mengadakan upaya pedoman bagi pelaksanaan program inkubator bisnis.
6. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan dan hasil yang dicapai kepada
ketua STIE Sebelas April Sumedang melalui Kepala LPPM .
P. Unit Pelaksanaan Teknis Perpustakaan
1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) perpustakaan adalah badan yang membidangi
perpustakaan STIE Sebelas April Sumedang.
2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh kepala, tenaga ahli dan tenaga administrasi
yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIE Sebelas April Sumedang .
3) Masa jabatan KUPT Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan secara
berturut – turut.
4) KUPT Perpustakaan bertanggungjawab kepada Ketua STIE Sebelas April
Sumedang.
5) UPT Perpustakaan bertugas :
1.

Merencanakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan STIE Sebelas
April Sumedang.

2. Merencanakan dan menyusun anggaran untuk kepentingan pengembangan
perpustakaan kepada Ketua STIE Sebelas April Sumedang melalui Wakil
Ketua II.
3. Mendata isi dan perlengkapan perpustakaan.
4. Membuat laporan semesteran dan tahunan tentang keadaan perpustakaan
STIE Sebelas April Sumedang.
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5. Menampung dan mendata pustaka yang menjadi acuan akademik, yang
dibutuhkan oleh sivitas akademik.
6. Melaksanakan kegiatan administrasi perpustakaan.
7. Memelihara dan mengamankan segala isi dan perlengkapan perpustakaan.
8. Melayani sivitas akademik akan kebutuhan pustaka terutama yang
berhubungan dengan disiplin ilmu yang ada di STIE Sebelas April
Sumedang.
9. Merencanakan,

menyusun

dan

melaksanakan

tata

cara

dinamika

perpustakaan di STIE Sebelas April Sumedang.
10. Mengadakan upaya yang sesuai dengan peraturan dan perundang –
undangan

yang

berlaku

dalam

pendanaan

perpustakaan

dengan

sepengetahuan ketua STIE Sebelas April Sumedang melalui wakil Ketua II.
Q. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Komputerisasi
1) Unit pelaksana teknis (UPT) laboratorium dan komputerisasi (dalam statuta ini
selanjutnya di tulis UPT LK adalah badan yang membidangi laboratorium dan
komputerisasi di STIE Sebelas April Sumedang).
2) UPT LK dipimpin oleh kepala dilengkapi kepala bagian, tenaga ahli dan tenaga
administrasi .
3) Kepala UPT LK dan kepala bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara
berturut – turut.
4) KUPT LK bertanggungjawab kepada ketua STIE Sebelas April Sumedang
melauli Wakil Ketua II.
5) KUPT LK bertugas :
1. Bersama Kepala Bagian Laboratorium:
a. Merencanakan dan menyusun program UPT Bagian Laboratorium.
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b. Menampung, melayani dan laboratorium

untuk kepentingan STIE

Sebelas April Sumedang.
c. Mendata, memelihara dan mengamankan isi dan perlengkapan
laboratorium.
2. Bersama Kepala Bagian Komputerisasi
a. Merencanakan

dan

menyusun

program

UPT

LSK

Bagian

Komputerisasi.
b. Menampung,

melayani

dan

melaksanakan

komputerisasi

untuk

kepentingan STIE Sebelas April Sumedang.
c. Mendata, memelihara dan mengamankan isi dan saran UPT LK Bagian
Komputerisasi.
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program UPT LK.
4. Merencanakan, menyusun dan mengusulkan anggaran UPT LK Kepada
Ketua STIE Sebelas April Sumedang melalui Wakil Ketua II.
5. Mengkoordinir kegiatan admistrasi UPT LK.
6. Membuat dan menyampaikan laporan semesteran dan tahunan tentang
keadaan/kegiatan UPT LK kepada Ketua STIE Sebelas April Sumedang
melalui Wakil Ketua II.
7. Mengadakan

usaha

peningkatan/pengembanagan

UPT

LK

dengan

sepengetahuan Ketua STIE Sebelas April Sumedang.
R. Bagian Administrasi Umum
1) Bagian administrasi umum (dalam statuta ini selanjutnya ditulis “BAUM” )
adalah badan yang membidangi administrasi

ketatausahaan keuangan,

kepegawaian dan kerumahtanggaan dan sarana.
2) BAUM STIE Sebelas April Sumedang dipimpin oleh kepala, dengan
membawahi sub – sub yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, diangkat dan
diberhentikan oleh ketua STIE Sebelas April Sumedang.
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3) Masa Jabatan Ka.BAUM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
4) Ka.BAUM bertanggungjawab kepada ketua STIE Sebelas April Sumedang
melalui Wakil Ketua II.
5) BAUM mencakup ( 1 ) sub bagian keuangan, ( 2 ) sub bagian tata usaha ( 3 ) sub
bagian kepegawaian dan urusan rumah tangga dan ( 4 ) sub bagian sarana masing
– masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang diangkat dan
diberhentikan oleh ketua STIE Sebelas April Sumedang.
6) BAUM STIE Sebelas April Sumedang bertugas :
1. Menetapkan metode dan prosedur tata kerja bidang – bidang yang menjadi
cakupan BAUM.
2. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kerja BAUM.
3. Bersama subag keuangan:
a. Membuat segala bentuk pembukuan keuangan dan membukukannya.
b. Membukukan pemasukan dan pengeluaran keuangan STIE Sebelas
April

Sumedang.

c. Membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan keuangan STIE
Sebelas April Sumedang yang disampaikan kepada Ketua STIE
Sebelas April Sumedang melalui Wakil Ketua II.
d. Menerima keuangan dari mahasiswa dan pihak lain yang ditunjukan
untuk STIE Sebelas April Sumedang.
e. Membayar gaji/honor dan keperluan lainnya yang menjadi kewajiban
dan/atau keperluan dan/atau kepentingan STIE Sebelas April
Sumedang.
4. Bersama dengan subag tata usaha :
a. Melaksanakan ketatausahaan STIE Sebelas April Sumedang.
b. Menyediakan keperluan alat tulis dan keperluan kantor (ATK) STIE
Sebelas April Sumedang.

RENSTRA STIE SUMEDANG

34

c. Mengarsipkan/mendokumentasikan persuratan STIE Sebelas April
Sumedang.
d. Melaksanakan fungsi kesekretariatan STIE Sebelas April Sumedang.
5. Bersama subag kepegawaian dan urusan rumah tangga :
a. Mendata dan menyimpan data pegawai STIE Sebelas April Sumedang.
b. Melaporkan secara tertulis keadaan kepegawaian (kekurangan dan/atau
kelebihan pegawai) kepada Ketua STIE Sebelas April Sumedang
melalui Wakil Ketua II.
c. Memperhatikan kesejahtraan pegawai, baik secara moral maupun
material, dan mengusulkan usaha perbaikannya kepada Ketua STIE
Sebelas April Sumedang melalui Wakil Ketua II.
d. Mengawasi dan membina aktifitas dan produktifitas pegawai.
e. Mengelola karir kepegawaian STIE Sebelas April Sumedang.
f. Merencanakan menyusun dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan
STIE Sebelas April Sumedang.
6. Bersama subag sarana bertugas :
a. Mendata, memelihara dan mengamankan segala sarana, baik yang
bergerak maupun tidak bergerak, baik sarana YPSA Sumedang yang di
hakgunapakaikan maupun milik STIE Sebelas April Sumedang.
b. Menata dan memelihara lingkungan dan sarananya sehingga tercipta
lingkungan yang selalu bersih, indah dan nyaman di STIE Sebelas
April Sumedang.
c. Melayani pemanfaatan sarana yang dibutuhkan staf dan sivitas
akademik untuk kepentingan STIE Sebelas April Sumedang.
d. Membuat dan menyampaikan laporan semesteran dan tahunan tentang
keadaan sarana dan kegiatan subag sarana kepada Ketua STIE Sebelas
April Sumedang melalui Wakil Ketua II.
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e. Merencanakan dan menyusun anggaran operasional BAUM dan
mengusulkannya kepada Ketua STIE Sebelas April Sumedang.
f. Meningkatkan mekanisme kerja yang dinamis, aktif, kreatif, produktif,
inovatif dan konstruktif di lingkungan BAUM STIE Sebelas April
Sumedang.
S. Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan
1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah badan yang
membidangi administrasi akademik dan administrasi kemahasiswaan di STIE
Sebelas April Sumedang.
2) BAAK dipimpin oleh kepala dengan dilengkapi tenaga

administrasi yang

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIE Sebelas April Sumedang.
3) Masa jabatan KBAAK adalah 4 ( empat ) tahun dan dapat diangkat kembali
pada masa jabatan berikutnya.
4) KBBAK bertanggung jawab kepada ketua STIE Sebelas April Sumedang melalui
Wakil Ketua I.
5) BAAK mencangkup ( 1 ) sub bagian akademik dan ( 2 ) sub bagian administrasi
kemahasiswaan dan kealumnian.
6) BAAK STIE Sebelas April Sumedang bertugas :
1. Menetapkan metode dan prosedur tata kerja di lingkungan BAAK STIE
Sebelas April Sumedang.
2. Merencanakan, menyusun dan melakukan program kerja BAAK.
3. Bersama subag akademik :
a. Membantu Wakil Ketua I dalam merencanakan kegiatan perkuliahan,
ujian-ujian yang dilaksanakan mahasiswa, sidang praskripsi, sidang
skripsi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta segala sarana
penunjangnya ( termasuk silabus ).
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b. Membantu Wakil Ketua I dalam menyusun kalender akademik dengan
berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mengelola berkas soal untuk tes/ujian mahasiswa dari setiap dosen.
d. Mengelola berkas soal untuk tes/ujian mahasiswa dengan berdasar pada
klasifikasi mata kuliah, tingkat/semester dan jurusannya kemudian
menyalurkannya kepada masing-masing jurusan selaku pelaksana teknis
tes/ujian.
e. Menerima dan mengelola berkas soal tes/ujian, hasil ( jawaban )
tes/ujian mahasiswa dari tiap-tiap jurusan dan menyerahkan hasil
tes/ujian mahasiswa kepada tiap-tiap dosen sesuai dengan mata kuliah
yang menjadi tanggung jawabnya untuk diperiksa/dinilai oleh dosen
yang bersangkutan.
f. Menampung, mendata dan mendokumenkan nilai yang diberikan oleh
dosen untuk tiap-tiap mahasiswa dengan menyampaikan tembusannya
kepada jurusan, UPT komputerisasi dan Wakil Ketua I.
g. Membantu Wakil Ketua I memantau kegiatan akademik di STIE
Sebelas April Sumedang.
h. Membantu Wakil Ketua I melaksanakan segala kegiatan diskusi ilmiah
seperti symposium, seminar, dsb.
i.

Menampung, mendata dan mendokumentasiakan absensi kehadiran
mahasiswa, kehadiran dosen dalam perkuliahaan, berita acara kuliah
telah diisi dosen, yang disampaikan oleh tiap-tiap jurusan.

j.

Menyediakan kartu kredit semester (KHS) dan kartu hasil studi (KHS)
untuk disalurkan kepada mahasiswa melalui jurusannya masing –
masing.

4. Bersama subag administrasi kemahasiswaan dan kealumnian :
a. Mengelola ijazah, transkrip, sertifikat untuk mahasiswa dan surat – surat
bukti kelulusan lainnya.
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b. Membantu Wakil Ketua III memproses beasiswa yang berhak
mendapatkannya.
c. Mendata dan mendokumentasikan data mahasiswa yang memperoleh
beasiswa atau bukti penghargaan akademik lainnya.
d. Mendata dan mendokumentasikan data lengkap mahasiswa STIE
Sebelas April Sumedang.
e. Mendata dan mendokumenkan data lengkap alumni STIE Sebelas April
Sumedang.
f. Memberi pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan
alumni yang membutuhkannya.
5. Merencanakan

dan

menyusun

anggaran

operasional

BAAK

dan

mengusulkan kepada Ketua STIE Sebelas April Sumedang melalui Wakil
Ketua II.
6. Membantu laporan kegiatan semesteran dan tahunan yang menjadi
tanggungjawab BAAK kepada Ketua STIE Sebelas April Sumedang melalui
Wakil Ketua I.
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BAB III
VISI, MISI, TUJUAN

A. Penjelasan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang
sebagai lembaga pendidikan ekonomi mempunyai landasan konseptual
menyajikan pola pikir dan arah nilai-nilai dan komptensi yang akan dicapai
di masa depan dari lembaga itu, oleh karena itu ekonomi yang diajarkan
adalah berwawasan global baik secara ideologi sosial, kultural artinya ilmu
ekonomi dipahami dan diajarkan tidak sebatas ilmu positif tetapi juga
sebagai ilmu normatif dan mampu menanamkan kompetensi yang mengarah
pada

upaya-upaya

mengurangi secara

permanen ketimpangan dan

kemiskinan, ketimpangan dan kemiskinan adalah salah satu bentuk
ketidakadilan sosial yang harus dilenyapkan.
Dalam kompetensi yang akan dihasilkan yaitu kompetensi akademik
dan profesional, dimana kompetensi akademik adalah seluruh bekal yang
bersifat basis keilmuan dari kegiatan pendidikan yang diaplikasiskan
kedalam tugas profesional di lapangan, sedangkan kompetensi profesional
adalah seluruh kemajuan mengaplikasikan prinsip-prinsip keilmuan dalam
praktek nyata di lapangan. Dengan demikian untuk komptensi lulusan
ekonomi menguasai menggunakan dan mengembangkan disiplin ilmu
ekonomi yang berbasis syariah. Memiliki kemampuan profesional sesuai
dengan bidang studi yang dia punya dalam bidang ekonomi, manajemen dan
akuntansi yang didasarkan pada

nilai-nilai syariah, mengembangkan

kegiatan profesional sesuai dengan minat berdasarkan ilmu ekonomi
manajemen, akuntansi didasarkan pada nilai-nilai syariah yang telah
dipelajarinya.
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Dengan demikian pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana
lembaga pendidikan ekonomi harus dibawa dan berkarya agar tetap
konsisten dan dapat eksis, inovatif serta produktif. STIE Sebelas April
Sumedang harus mempunyai gambaran yang memandang tentang keadaan
masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh lembaga
pendidikan, maka dari itu STIE harus mempunyai visi yang jelas yang
merupakan gambaran yang jelas mengenai masa depan yang lebih baik
karuniakan kepada orang tertentu karena pemahamannya yang akurat
terhadap arti dan makna dinamika kehidupan, citra dan peran diisi serta
keperluan terhadap situasi yang ada. Selanjutnya STIE Sebelas April
Sumedang harus mempunyai suatu pernyataan yang dapat menetapkan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui
penerapan strategis yang telah dipilih. Pernyataan ini dituangkan dalam misi,
proses perumusan misi lembaga harus memperhatikan masukan pihak-pihak
yang

berkepentingan

dan

memberikan

peluang

untuk

perubahan/penyesuaian dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategi.
Misi merupakan rumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk untuk
mewujudkan visi organisasi, misi merupakan alat pencapaian visi. Dengan
demikian misi digunakan sebagai tonggak bagi perencanaan strategis,
memberikan arah yang lebih jelas sasaran-sasaran umum yang akan dicapai.
Dasar penetapan visi dan misi STIE Sebelas April Sumedang ada
beberapa mandat yang harus dipedomani dan dilaksanakan yaitu adanya
tuntutan dinamika perkembangan iptek dan pertumbuhan ekonomi masa kini
dan masa yang akan datang serta mengacu pada visi, misi yayasan
Pendidikan Sebelas April Sumedang. Mandat tersebut perlu diperhatikan
agar Renstra yang disusun sejalan dengan kebijakan-kebijakan Yayasan
Pendidikan Sebelas April Sumedang. Penetapan visi dan misi STIE Sebelas
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April Sumedang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi STIE Sebelas
April Sumedang serta perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
Visi dan Misi STIE Sebelas April Sumedang

B. Visi :
Terwujudnya Sekolah Tinggi ilmu ekonomi yang melahirkan lulusan
berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025
C. Misi :
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah,
Interpreneur dan religius.
2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi
dosen mahasiswa dan civitas akademika
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pemberdayaan
masyarakat berbasis ekonomi rakyat.
4. Melakukan kerja sama dengan berbagai institusi lembaga dalam
mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat.
D. Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan
profesionalisme dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas
ilmu ekonomi
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kajian/penelitian secara
profesional untuk memecahkan permasalahan ekonomi di masyarakat
3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan keahliannya
dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di
era pasar global
4. Menghasilkan yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak terkait
dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia (lulusan) yang
profesional berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi
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5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan
informasi yang relevan dengan kebutuhan pasar dan tetap berpegang
teguh pada nilai islami.
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BAB IV
EVALUASI DIRI
A. Pengertian
Evaluasi diri pada hakikatnya adalah suatu upaya introspeksi untuk
menemukan isu-isu pokok yang perlu ditanggulangi. Oleh karena itu, evaluasi
diri didasarkan pada analisis (1) kondisi internal dan (2) kondisi eksternal.
Kondisi internal dikaji kekuatan dan kelemahannya, sedangkan kondisi
eksternal dikaji peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

B. Kondisi Internal
Sesuai dengan arah kebijakan pengembangan STIE Sebelas April
Sumedang menuju tahun 2025, kondisi internal STIE Sebelas April
Sumedang dievaluasi berdasarkan sejumlah parameter, yaitu: Organisasi dan
Manajemen, Sumberdaya Manusia, Prasarana dan Sarana, Mahasiswa dan
Lulusan, serta Kurikulum dan Proses Pembelajaran.
a. Organisasi dan Manajemen


Kekuatan

(1) Unsur manajemen STIE Sebelas April Sumedang dan Yayasan Pendidikan
Sebelas April (YPSA) Sumedang sebagai Badan Hukum Penyelenggara STIE
Sebelas April Sumedang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan
tridharma perguruan tinggi.
(2) Keterpaduan kebijakan antara unsur manajemen STIE Sebelas April
Sumedang dan YPSA merupakan dasar yang kuat bagi penyusunan program 5
(lima) tahun ke depan. Keterpaduan kebijakan tersebut dapat memperkuat
komitmen STIE Sebelas April Sumedang untuk mengembangkan organisasi
yang sehat dan manajemen yang bersih serta transparan di berbagai bidang.
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(3) STIE Sebelas April Sumedang menyelenggarakan pendidikan pada 2 (dua)
program studi sarjana dan 1 (satu) program studi magister manajemen yang
relevan dengan rumpun ilmu ekonomi, masing-masing dengan peringkat
akreditasi BAN-PT sebagai berikut:
Tabel 4.1 Akreditasi Program Studi STIE Sebelas April Sumedang
No
1

Program Studi
Sarjana

Akreditasi
(S1)

B

Manajemen
2

Sarjana (S1) Akuntansi

B

3

Magister

B

(S2)

Manajemen
Sumber: Diolah dari Dokumentasi Statistik STIE SEBELAS APRIL
Keberadaan 2 (dua) program studi sarjana dan 1 (satu) program studi
magister manajemen tersebut menjadikan STIE Sebelas April Sumedang
dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat.
Sementara itu, ditinjau dari rata-rata masa studi dan IPK program studi
pada tahun 2019 menghasilkan capaian yang baik. Rata-rata masa studi untuk
Prodi S-1 adalah 4 tahun sedangkan rata-rata IPK lulusannya adalah 3,45.
Sementara itu, Prodi S-2, rata-rata masa studi adalah 1.8 tahun dengan ratarata IPK lulusannya adalah 3,30.
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Tabel 4.2 Rata-rata studi dan IPK Program Studi STIE Sumedang
Rata-rata
N
O

lama

Program Studi

Program
Studi

(

(2)

Rata-

K

rata IPK

et

Lulusan

.

(3)

(4)

(S1)

4 tahun

3.42

(S1)

4 tahun

3.48

(S2)

1.8

3.30

(5)

1
)
1

Sarjana
Manajemen

2

Sarjana
Akuntansi

3

Magister
Manajemen

Tahun

Sumber: Diolah dari Dokumentasi Statistik STIE SEBELAS APRIL
(4) Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar unit kerja di STIE Sebelas
April

Sumedang

sudah

berjalan

menumbuhkan budaya akademik

dengan

baik,

yang sehat,

sehingga

mampu

dan sinergis dalam

memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan (stakeholder).
(5) Pola pikir (mindset) dan etos kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah
baik, sehingga mampu mengantisipasi perubahan lingkungan pendidikan
tinggi yang berkembang dinamis, serta mampu menciptakan suasana
akademik yang kondusif.
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Kelemahan

(1) STIE Sebelas April Sumedang hasil akreditasi institusi masih C.
(2) Sampai saat ini STIE Sebelas April Sumedang masih mengandalkan sumber
pendanaan dari mahasiswa. Situasi ini terkait dengan masih lemahnya
penerapan strategi untuk mengakses berbagai sumber dana, baik dari dalam
maupun luar negeri.
(3) Jaringan kerjasama dengan dunia industri dan institusi di dalam negeri, baik
swasta maupun pemerintah masih perlu dikembangkan secara optimal.
(4) Peran Lembagat Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan monitoring
dan evaluasi mutu akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan masih
perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, peningkatan peran LPM terutama
diperlukan pada aspek frekuensi dan penjadwalan pelaksanaan audit mutu
internal (AMI), serta rekomendasi tindaklanjutnya bagi audit. Dokumen
SPMI mencakup kebijakan, manual mutu, standar mutu, formulir, dan
instrumen audit mutu internal perlu direvisi untuk memperkuat peran LPM
dalam monitoring dan evaluasi mutu.
b.


Sumber Daya Manusia
Kekuatan

(1) dosen tetap STIE Sebelas April Sumedang program studi sarjana dan
Magister berjumlah 46 orang (data akhir bulan Oktober 2019) berkualifikasi
S2 (43 orang), S3 (3 orang) dan 4 Dosen yang sedang menempuh jenjang
doktoral (S3). Dengan kualifikasi dosen sesuai dengan bidangnya.
Merupakan modal dasar bagi pengembangan STIE Sebelas April Sumedang
menghadapi

persaingan

pendidikan

tinggi

sehingga

perlu

dikelola

produktivitasnya secara efektif.
(2) Minat dosen untuk melakukan studi lanjut relatif tinggi, sehingga terbuka
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kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dosen yang sudah ada. Kondisi
ini juga menjadi modal dasar dalam pengembangan STIE Sebelas April
Sumedang.
(3) Pegawai dan tenaga kependidikan

STIE Sebelas April Sumedang

berjumlah 10 orang (data akhir bulan Oktober 2019) dengan kualifikasi
pendidikan SMP sampai sarjana. Pegawai dan tenaga kependidikan tersebut
ditempatkan pada berbagai unit pelayanan mahasiswa. Kondisi ini
merupakan modal penunjang bagi STIE Sebelas April Sumedang dalam
melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
(4) Rasio dosen terhadap mahasiswa pada 3 program studi saat ini sudah baik,
sehingga proses belajar-mengajar pada masing-masing program studi
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Rasio dosen terhadap mahasiswa
pada 3 program studi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No

Program Studi

Rasio
Dosen:Mahasiswa

1

Sarjana (S1) Manajemen

1 : 45

2

Sarjana (S1) Akuntansi

1 : 39

3

Magister (S2) Manajemen

1 : 43

Sumber : Pangkalan Data Perguruan Tinggi


Kelemahan

(1) berkurangnya dosen tetap pascasarjana dikarenakan sudah memasuki masa
pensiun. Hal ini memerlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan dalam
rekrutmen dosen sesuai kualifikasi yang diperlukan.
(2) Produktivitas dosen dalam menulis buku serta menulis karya ilmiah hasil
penelitian untuk dipublikasi pada jurnal ilmiah nasional maupun
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internasional masih perlu ditingkatkan.
(3) Kenaikan jabatan fungsional dosen dari asisten ahli ke lektor dan lektor
kepala yang relatif lambat. Motivasi dosen untuk kenaikan jafung perlu di
tingkatkan lagi.
(4) Dosen yang telah memperoleh sertifikasi dosen masih 12 orang (27%).
Kondisi ini menunjukkan tingkat profesionalitas dosen masih rendah.
c. Sarana dan Prasarana


Kekuatan

(1) Ruang kuliah untuk program studi akuntansi dan manajemen telah tersedia
dalam jumlah yang memadai dan terawat dengan baik, lengkap dengan
fasilitas yang diperlukan seperti kursi kuliah, meja dan kursi dosen, sound
system, komputer, LCD projector, papan tulis, dan sambungan jaringan
internet dengan kapasitas bandwidht yang memadai.
(2) Pada seluruh ruang unit kerja telah tersedia minimal satu unit komputer yang
telah terhubung pada sambungan internet dengan kapasitas bandwidth
memadahi. Kondisi ini memungkinkan masing-masing unit satuan kerja
dapat

mengakses

informasi

dari

berbagai

sumber

dalam

rangka

meningkatkan kinerja mereka.
(3) STIE Sebelas April Sumedang telah memiliki serta menjalankan sistem dan
teknologi informasi yang terintegrasi antar unit kerja. Kondisi ini
memungkinkan terpenuhinya kebutuhan informasi yang cepat (real time),
akurat, serta relevan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja dalam
pengambilan keputusan dan pelayanan.
(4) Pada seluruh area kampus STIE Sebelas April Sumedang telah tersedia
sambungan wi- fi internet dengan kapasitas bandwidth memadahi, sehingga
seluruh civitas akademika STIE Sebelas April Sumedang dapat mengakses
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semua informasi yang diperlukan dari berbagai sumber.
(5) STIE Sebelas April Sumedang memiliki lahan yang cukup luas sebagai
tempat parkir kendaraan (roda dua maupun roda empat), taman dan
lingkungan hijau, serta mushollah sebagai tempat ibadah. Prasarana tersebut
diharapkan dapat menumbuhkan suasana yang kondusif, serta menumbuhkan
rasa nyaman dan aman bagi seluruh civitas akademika selama berada di
lingkungan kampus
(6) YPSA sebagai badan pengelola STIE Sebelas April Sumedang memiliki unitunit usaha dan aset yang potensial untuk dikembangkan sebagai unit
penghasil

dana

tambahan bagi pengembangan kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi oleh STIE Sebelas April Sumedang.


Kelemahan

(1) Fasilitas Perpustakaan STIE Sebelas April Sumedang masih belum lengkap,
masih belum bisa di akses secara online oleh seluruh civitas akademika
melalui fasilitas e-library.
(2) Perubahan lingkungan pendidikan yang terus terjadi secara dinamis,
menuntut penyesuaian terus-menerus pada pengembangan sistem dan
teknologi informasi. Hal ini memerlukan biaya pengembangan dan investasi
yang cukup besar, sehingga alokasi dana penyelenggaraan pendidikan harus
dilakukan secara hati-hati.
(3) Ruang kuliah seringkali masih menjadi ruang kuliah bersama antar
program studi. Hal ini menyebabkan sering terjadi perubahan, perpindahan,
atau pertukaran ruang kuliah sesuai dengan kebutuhan masing-masing
program studi.
(4) Fasilitas WC untuk mahasiswa yang masih belum memenuhi standar.
d. Mahasiswa dan Lulusan
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Kekuatan

(1) Jumlah mahasiswa aktif STIE Sebelas April Sumedang untuk seluruh
program studi mencapai 2201

orang.

Jumlah mahasiswa tersebut

menunjukkan bahwa STIE Sebelas April Sumedang adalah Sekolah Tinggi
berkategori besar di wilayah Sumedang.
(2) Tingkat ketaatan mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang terhadap
peraturan akademik relatif tinggi. Kondisi ini memungkinkan STIE Sebelas
April Sumedang untuk mengembangkan kualitas pendidikan ke masa depan.
(3) Minat masyarakat (lulusan SMA/SMK/MA) untuk masuk ke Sebelas April
Sumedang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa STIE Sebelas April
Sumedang masih memperoleh perhatian dan menjadi pertimbangan
masyarakat sebagai tempat memperoleh pendidikan.
(4) Penerimaan mahasiswa baru STIE Sebelas April Sumedang dilakukan secara
selektif melalui ujian tertulis. Kondisi ini membangun good image di
masyarakat bahwa STIE Sebelas April Sumedang mempertimbangkan
kualitas calon mahasiswa sebagai input dalam proses pendidikan.
(5) STIE Sebelas April Sumedang memfasilitasi pembentukan 7 (tujuh) unit
kegiatan mahasiswa (UKM) sebagai salah satu bentuk layanan ekstrakurikuler bagi mahasiswa yang mencakup layanan pengembangan penalaran,
minat, bakat, kegemaran, seni, dan kesejahteraan. Unit kegiatan mahasiswa
tersebut memungkinkan mahasiswa mengembangkan kepribadian, karakter,
serta kecerdasan sosial melalui kegiatan ekstra kurikuler yang diminati.
(6) Jumlah lulusan STIE Sebelas April Sumedang dari seluruh program studi
adalah sejumlah 1238 orang. Jumlah lulusan tersebut merupakan bukti
bahwa STIE Sebelas April Sumedang memiliki pengalaman panjang dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi.
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(7) Lulusan STIE Sebelas April Sumedang telah tergabung dalam sebuah wadah
Ikatan

Alumi

STIE

(ILUNI),

sebagai

organisasi

induk

alumni.

Berkembangnya organisasi alumni ini memungkinkan para alumni STIE
Sebelas April Sumedang mudah melakukan komunikasi, koordinasi, dan
membangun jejaring (network).
(8) STIE Sebelas April Sumedang telah memiliki pedoman yang jelas tentang
arah dan kebijakan pembinaan kemahasiswaan. Keberadaan pedoman
pembinaan kemahasiswaan ini memudahkan terbangunnya sinergi antara
pembinaan

kegiatan

akademik

(ekstrakurikuler)

dan

non-akademik

mahasiswa yang terfokus pada kerangka pengembangan STIE Sebelas April
Sumedang sebagai institusi pendidikan.


Kelemahan

(1) Masih ada kesenjangan antara jumlah mahasiswa yang lulus dengan jumlah
mahasiswa baru yang diterima pada setiap tahun akademik. Hal ini berakibat
pada rasio dosen dan mahasiswa setiap tahun akademik yang tidak stabil.
(2) Jumlah lulusan STIE Sebelas April Sumedang yang bekerja di luar bidang
studinya belum terdata dengan baik, tetapi ditengarai jumlahnya cukup besar.
(3) Prestasi akademik (ekstra-kurikuler) maupun non-akademik mahasiswa pada
tingkat wilayah, nasional, maupun internasional masih perlu ditingkatkan.
e. Kurikulum dan Proses Pembelajaran


Kekuatan

(1) Penyesuaian kurikulum pada setiap program studi telah dilakukan secara
berkelanjutan setiap 4 tahun sekali sejalan dengan perkembangan dan
perubahan tuntutan kompetensi lulusan.
(2) Peninjauan kurikulum pada setiap program studi telah memperhatikan
kompetensi lulusan yang diharapkan dengan memperhatikan Kerangka
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Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan penekanan kurikulum pada
aspek kognisi, psikomotorik, serta afektif.
(3) STIE Sebelas April Sumedang telah menerbitkan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (SKPI) untuk melengkapi informasi tentang kompetensi
lulusan

setiap

program studi. Dengan penerbitan SKPI bagi lulusan,

diharapkan para stakeholder makin memberikan kepercayaan kepada
program studi di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang.
(4) Kurikulum telah sepenuhnya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat
pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga memperkuat daya saing
lulusan dalam dunia kerja.
(5) Tersedia Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) untuk setiap matakuliah, yang dilengkapi dengan
Kontrak Perkuliahan yang wajib disepakati antara dosen dan mahasiswa
sebelum perkuliahan semester dimulai.
(6) STIE Sebelas April Sumedang telah menerapkan monitoring dan evaluasi
proses pembelajaran minimal sekali dalam satu semester. Monitoring dan
evaluasi proses pembelajaran ini dilaksanakan pada tingkat dosen maupun
pada tingkat mata kuliah, dalam rangka menjamin bahwa outcome
pembelajaran tercapai.


Kelemahan

(1) Pembelajaran dengan paradigma Student Center Learning masih perlu
ditingkatkan; demikian pula inovasi model pembelajaran yang efektif dalam
proses belajar mengajar juga masih perlu ditingkatkan.
(2) Pemanfaatan website STIE Sebelas April Sumedang oleh dosen sebagai
media pembelajaran interaktif dengan mahasiswa masih perlu ditingkatkan.
(3) Peran pusat-pusat studi yang ada di STIE Sebelas April Sumedang dalam
mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
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masyarakat masih perlu ditingkatkan.
f. Lingkungan Eksternal


Peluang

(1) Kampus STIE Sebelas April Sumedang terletak pada posisi geografis yang
strategis, antara lain: (a) berada pada wilayah di mana banyak perguruan
tinggi menyelenggarakan kegiatan pendidikan; (b) berada pada wilayah yang
jauh dari kebisingan kota; dan (b) berada pada wilayah yang mudah
dijangkau oleh berbagai sarana transportasi. Hal ini menjadikan STIE
Sebelas April Sumedang sebagai tempat yang nyaman untuk belajar.
(2) Regulasi pendidikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui
perundang- undangan dan peraturan, akan mengubah secara mendasar
struktur, manajemen, dan etos kerja di sektor pendidikan, sehingga akan
mendorong pengelolaan STIE Sebelas April Sumedang menjadi lebih
profesional ke masa depan;
(3) Globalisasi dengan segala aspek ikutannya membuka peluang kerjasama
nasional maupun internasional yang semakin luas. Situasi ini dapat
dimanfaatkan oleh STIE Sebelas April Sumedang untuk mengembangkan
kerjasama inovatif dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri,
di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
(4) Akses informasi yang tak terbatas dan mudah dijangkau dengan semakin
pesatnya teknologi informasi, memungkinkan STIE Sebelas April Sumedang
untuk memperoleh informasi seluas-luasnya dalam rangka pengembangan
program tridharma perguruan tinggi.


Ancaman

(1) Perguruan Tinggi di Indonesia, baik PTN maupun PTS, semakin agresif
mengembangkan mutu institusinya sehingga persaingan antar perguruan tinggi
di dalam negeri akan semakin ketat.
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BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN
A. Sumber Pembiayaan
Untuk menunjang operasional perguruan tinggi di STIE Sebelas April Sumedang
dialokasikan biaya sebagai patokan untuk penyelenggaraan operasional (Rencana
Kerja Anggaran Tahunan). Adapun alokasi operasional keuangan yang sudah
ditetapkan oleh STIE Sebelas April Sumedang sebagai berikut :
1. Pendidikan dan pembelajaran

32%

2. Penelitian

12%

3. PkM

9%

4. Investasi Prasarana

26%

5. Investasi Sarana

8%

6. Investasi SDM

7%

7. Kegiatan Kemahasiswaan

6%

B. Realisasi Penyerapan Anggaran Kerja Tahunan
Realisasi penyerapan anggaran kerja tahunan STIE Sebelas April Sumedang
pada umumnya mencapai target sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan,
No
1
2
3
4
5
6
7

Besaran
Alokasi
(%)
32
12
9
26
8
7
6
100

Jenis Alokasi
Pendidikan dan pembelajaran
Penelitian
PkM
Investasi Prasarana
Investasi Sarana
Investasi SDM
Kegiatan Kemahasiswaan
Jumlah
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Realisasi
(%)
32,5
12
9
25,5
8
7
6
100

Tabel 4.a Perolehan Dana
N
o
.

Sumbe
r Dana

Jenis
Dana

1

2

3

SPP

Mahasi
swa

Jumlah Dana (Rupiah)
TS-2

TS-1

TS

Jumlah
(Rupiah
)

4

5

6

7

1.788.00
0.000

2.357.80
0.000

2.425.80
0.000

6.571.60
0.000

Sumban
gan
lainnya

1

-

Lainlain: ...

Jumlah

Anggar
an
rutin*)

2

-

1.788.00
0.000

2.357.80
0.000

2.425.80
0.000

6.571.60
0.000

1.430.40
0.000

1.886.24
0.000

1.940.64
0.000

5.257.28
0.000

Anggar
an
pemban
gunan

Kement
erian/
Yayasa
n

-

Hibah
peneliti
an

48.510.0
00

48.510.0
00

Hibah
PkM

-

Lainlain: ...

-

Jumlah
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1.989.15
0.000

5.305.79
0.000

Jasa
layanan
profesi
dan/ata
u
keahlia
n

-

Produk
institusi

PT
sendiri*

-

Kerjasa
ma
kelemb
agaan
(pemeri
ntah
atau
swasta)

*)

3

-

Lainlain: ...
Jumlah

-

-

-

-

Hibah

4

-

Dana
lestari
dan
filantro
pis

Sumber
lain
(dalam
dan
luar
negeri)

Lainlain:
Beasisw
a

Jumlah

Jumlah (1 + 2 + 3 + 4)
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-

-

528.000.
000

1.262.40
0.000

460.800.
000

2.251.20
0.000

528.000.
000

1.262.40
0.000

460.800.
000

2.251.20
0.000

3.746.40

5.506.44

4.875.75

14.128.5
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0.000

0.000

90.000

3.000.00
0

18.000.0
00

21.000.0
00

45.000.0
00

49.500.0
00

94.500.0
00

-

48.000.0
00

67.500.0
00

115.500.
000

3.746.40
0.000

5.554.44
0.000

4.943.25
0.000

14.244.0
90.000

Dana
peneliti
an

Dana
peneliti
an dan
PkM
5

0.000

Dana
PkM

***)

Jumlah (5)

Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Perolehan Dana

2,425,800,000
2,357,800,000
2,500,000,000
1,940,640,000
1,886,240,000
2,000,000,000 1,788,000,000
1,430,400,000

1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
SPP
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Anggaran
rutin*)

1,262,400,000
460,800,000
TS-2
48,510,000
TS-1
528,000,000 18,000,000
49,500,000
TS
3,000,000
-

Hibah
Lain-lain:
penelitian
Beasiswa
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Dana
Dana PkM
penelitian

Tabel 4.b Penggunaan Dana

No.
1

2

1

Dana operasional
proses
pembelajaran *)

2

Dana penelitian **)

3

Dana pengabdian
kepada
masyarakat ***)

4

Investasi
prasarana

5

Investasi sarana

6

Investasi SDM

7

Kegitan
Mahasiswa
Jumlah

1
2

Dana (Rupiah)

Jenis
Penggunaan

Dana

TS-2

TS-1

TS

3

4

5

6

1.198.848.000

1.777.420.800

1.581.840.000

4.558.108.800

449.568.000

666.532.800

593.190.000

1.709.290.800

337.176.000

499.899.600

444.892.500

1.281.968.100

974.064.000

1.444.154.400

1.285.245.000

3.703.463.400

299.712.000

444.355.200

395.460.000

1.139.527.200

262.248.000

388.810.800

346.027.500

997.086.300

224.784.000

333.266.400

296.595.000

854.645.400

3.746.400.000

5.554.440.000

4.943.250.000

14.244.090.000

Penelitian

-

****)

Dana PkM ****)
Jumlah

Jumlah
(Rupiah)

-
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-

Dana operasional proses pembelajaran *)
1,777,420,800
1,581,840,000

1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000

1,198,848,000

1,200,000,000
1,000,000,000

Dana operasional proses
pembelajaran *)

800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-

TS-2

TS-1

TS

Dana penelitian **)
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000

666,532,80
0 593,190,00
0
449,568,00
0
Dana penelitian **)

300,000,000

200,000,000
100,000,000
TS-2
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Dana pengabdian kepada
masyarakat
***)
499,899,60
500,000,000 337,176,00
0
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-

TS-2

0

444,892,50
0

Dana pengabdian
kepada masyarakat
***)

TS-1

TS

Investasi prasarana
1,777,420,800
1,581,840,000

1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000

1,198,848,000

1,200,000,000

1,000,000,000

Investasi prasarana

800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-

TS-2
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Investasi sarana
444,355,2
00 395,460,0
500,000,000
00
299,712,0
400,000,000
00
300,000,000
Investasi sarana

200,000,000
100,000,000

TS-2

TS-1

TS

Investasi
SDM
388,810,8
400,000,000

262,248,0
00
300,000,000

00 346,027,5
00

200,000,000

Investasi SDM

100,000,000
TS-2
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BAB VI
RENCANA STRATEGIS
A.

Perubahan Lingkungan Strategis
Konsepsi

mendasar

yang

perlu

mendapatkan

perhatian

adalah

mempertajam dan memperdalam wawasan bahwa STIE Sebelas April
Sumedang merupakan bagian dari suatu lingkungan. STIE Sebelas April
Sumedang harus dipandang sebagai sub-sistem dari sistem lokal, sistem
nasional, dan sistem global. STIE Sebelas April Sumedang hanya dapat hidup
dan berkembang apabila dapat menghasilkan yang sesuai dengan dan diterima
oleh kebutuhan sistem tersebut. Ditinjau dari sistem pasar, STIE Sebelas April
Sumedang hanya dapat hidup apabila keluarannya dapat memenuhi kebutuhan
pelanggan atau pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) antara lain:
mahasiswa,

masyarakat, lingkungan bisnis,

industri dan pemerintah.

Lingkungan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah lingkungan
internal yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Dalam cara pandang demikian, STIE Sebelas April Sumedang harus selalu
memantau dan mengantisipasi perubahan faktor lingkungan, baik internal
maupun eksternal. Abad ini ditandai oleh perubahan yang sangat cepat dan
pesat.

Hakekat

perencanaan

strategis

adalah

upaya

proaktif

untuk

menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal
sehingga mampu tetap hidup, tumbuh dan berkembang dengan meningkatkan
daya saing berkelanjutan. Atas dasar cara pandang tersebut STIE Sebelas April
Sumedang mengantisipasi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:
(1) Perubahan kemampuan STIE Sebelas April Sumedang maupun YPSA dalam
menggali

dana

untuk

membiayai

anggaran

kebutuhan

rutin

dan

pengembangan STIE Sebelas April Sumedang.
(2) Perubahan tuntutan masyarakat agar keluaran perguruan tinggi
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lebih

relevan dengan kebutuhan masyarakat.
(3) Perubahan lingkungan pendidikan, yaitu persaingan antar perguruan tinggi
yang makin ketat, bahkan regulasi pendidikan memungkinkan bermunculan
pergu-ruan tinggi luar negeri yang menawarkan jasa di Indonesia. Hal ini
menuntut STIE Sebelas April Sumedang untuk meningkatkan kualitas
berkelanjutan agar mampu bersaing.
(4) Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasar perlu dikejar
dan dikuasai serta dimanfaatkan baik untuk kepentingan pendidikan dan
pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
(5) Perubahan lingkungan internal khususnya perubahan yang terjadi

pada

dosen maupun tenaga kependidikan, yang mengharapkan kesejahteraan
meningkat menjadi lebih baik dan jaminan perkembangan karir yang lebih
pasti.
B.

Tujuan Strategis
Tujuan strategis yang hendak dicapai oleh STIE Sebelas April Sumedang
pada tahun 2020-2025 adalah:
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan
profesionalisme dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas
ilmu ekonomi.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kajian/penelitian secara
profesional untuk memecahkan permasalahan ekonomi di masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan keahliannya
dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di
era pasar global.
4. Menghasilkan yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak terkait
dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia (lulusan) yang
profesional berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.

RENSTRA STIE SUMEDANG

63

5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan
informasi yang relevan dengan kebutuhan pasar dan tetap berpegang
teguh pada nilai islami.
C.

Isu-isu Strategis
Setelah mengkaji berbagai kondisi internal dan eksternal, dan dengan
memperhatikan empat arah kebijakan pengembangan STIE Sebelas April
Sumedang menuju 2025 yaitu: Tata Kelola Organisasi dan Manajemen,
Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana, Mahasiswa dan Lulusan, serta
Kurikulum dan Proses Pembelajaran, maka STIE Sebelas April Sumedang
menetapkan 10 (sepuluh) isu strategis yaitu:
(1) Akreditasi dan Prestasi Institusi dan Program Studi;
(2) Kurikulum KKNI dan Proses Pembelajaran
(3) Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah
(4) Pengabdian kepada Masyarakat
(5) Sumberdaya Manusia
(6) Prasarana dan Sarana
(7) Mahasiswa dan Lulusan
(8) Kerjasama
(9) Sistem Informasi
(10) Sistem Penjaminan Mutu
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D.

Sasaran Strategis
Berdasarkan isu-isu strategis yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan
tujuan strategis yang hendak dicapai, STIE Sebelas April Sumedang
menetapkan sasaran strategis berikut:

No.

Isu Strategis

Sasaran
Strategis

1.

Kurikulum dan

a. Pemutakhiran berkelanjutan atas kurikulum KKNI

Proses

b. Pemutakhiran

Pembelajaran

berkelanjutan

atas

Rencana

Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), dan Kontrak Kuliah (KK)
c. Peningkatan pemanfaatan website STIE Sebelas April

Sumedang oleh dosen sebagai media pembelajaran
interaktif dengan mahasiswa
d. Peningkatan kualitas skripsi
e. Peningkatan penyelesaian tugas skripsi
f. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara

periodik
2

Mahasiswa

a. Pengendalian jumlah penerimaan mahasiswa baru;

dan Lulusan

b. Peningkatan program bimbingan karier, pelacakan

lulusan (tracer study),
c. Pembinaan

kegiatan

dan

peningkatan

prestasi

kemahasiswaan bidang akademik dan non-akademik,
baik tingkat lokal, nasional maupun internasional
d. Peningkatan

pemberian beasiswa dan perolehan

beasiswadari sumber lain
e. Pengendalian kinerja lulusan (rata- rata masa studi dan

rata-rata IPK)
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f. Peningkatan kegiatan survei kepuasan pengguna lulusan
g. Pengembangan jejaring (network) dengan alumni

3

Penelitian
dan Publikasi
Karya Ilmiah

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dosen

dan mahasiswa
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi karya

ilmiah dosen dan mahasiswa, tingkat nasional
maupun internasional
4

Pengabdian

Peningkatan kuantitas dan kualitas PKM dosen dan

kepada

mahasiswa

Masyarakat

5

Sumberdaya

a. Pengembangan kualifikasi dosen tetap

Manusia

b. Pengendalian rasio dosen terhadap jumlah mahasiswa
c. Pengembangan kualifikasi tenaga kependidikan
d. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja

dosen dan tenaga kependidikan
e. Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap

manajemen SDM
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6

Prasarana dan
Sarana

a. Penyediaan,

prasarana

pemeliharaan
utama

(ruang

dan

pemutakhiran

kuliah,

laboratorium,

perpustakaan, ruang kerja dosen, ruang kerja tenaga
kependidikan, ruang kerja mahasiswa)
b. Penyediaan, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana

utama(Komputer,

LCD

Projector,

Koleksi

Perpustakaan)
c. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana

pendukung (Ruang unit kegiatan mahasiswa, sarana
olah raga,

sarana

ibadah,

lahan parkir,

land

improvement)
7

Kerjasama

a. Peningkatan kerja sama strategis antar perguruan

tinggi di dalam negeri maupun luar negeri
b. Peningkatan kerja sama dan jejaring (network) dengan

lembaga non-PT (pemerintah daerah, SKPD, dunia
usaha/industri, dan lembaga lain).
8

Sistem Informasi

a. Peningkatan aksesibilitas informasi institusi dan

program studi.
b. Pemutakhiran dan pengembangan software berlisensi
c. Pengembangan

kerja

sistem penyusunan

program

dan penganggaran terpadu

d. Penambahan kapasitas bandwidht internet ruang

kelas, ruang kerja, dan area hotspot
e. Pemutakhiran website STIE Sebelas April Sumedang.
f. Pemutakhiran data institusi dan program studi pada

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti
g. Penyusunan blue print pengembangan, pengelolaan,
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dan pemanfaatan sistem informasi

9

Sistem

a. Pemutakhiran dan pengembangan dokumen SPMI

Penjaminan

yang mencakup: kebijakan, manual mutu, standar

Mutu Internal

mutu,

formulir,

standard operating procedures

(SOP), dan instruksi kerja.
b. Implementasi penjaminan mutu di seluruh unit kerja

yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan,
analisis, evaluasi, dan tindakan perbaikan
c. Implementasi dan pelaporan hasil audit mutu, audit

kepatuhan, dan survei kepuasan mahasiswa

10 Akreditasi dan
Prestasi Institusi

a. Peningkatan peringkat akreditasi institusi perguruan

tinggi

dan Program

b. Peningkatan peringkat akreditasi program studi.

Studi

c. Menjadikan STIE Sebelas April Sumedang sebagai

Sekolah Tinggi Unggulan LLDIKTI Wilayah IV
d. Akreditasi jurnal ilmiah berbasis open journal system

(OJS)
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E.

Tonggak Capaian (Milestone)
Target akhir dari Rencana Strategis STIE Sebelas April Sumedang 2020-2025
ini adalah Unggul ditingkat Nasional pada akhir tahun 2025. Rumusan tujuan
dan pentahapan pencapaian rencana strategis dari tahun 2020-2025 disajikan
dalam Gambar berikut:

2022-2023

2023-2024

Unggul
diwilayah
Priangan

Unggul
ditingkat
Jawabarat

2020-2021

Penguatan
kelembagaan
modernisasi

F.

&

2024-2025

Unggul
Nasional

ditingkat

Strategi Pencapaian
Untuk mencapai unggul ditingkat Nasional pada akhir tahun 2025 tersebut,
STIE Sebelas April Sumedang menerapkan lima strategi umum berikut:
(1) Re-Structuring. Menyelaraskan struktur organisasi STIE Sebelas April
Sumedang sesuai dengan tuntutan pengelolaan perguruan tinggi yang
efisien dan efektif. Strategi ini adalah langkah awal untuk mewujudkan tata
kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance).
(2) Re-Engineering. Menerapkan prinsip kerja good university governance ke
dalam sistem manajemen perguruan tinggi. Mekanisme kerja dan standard
operating procedure (SOP) seluruh unit kerja (UK) dalam rangka
pelaksanaan tridharma
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perlu

dimutakhirkan dan

dikembangkan. Tujuannya adalah agar setiap UK yang ada di STIE Sebelas
April Sumedang secara sinergis mampu menjadi wadah dan instrumen
pengembangan institusi yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
(3) Re-Training. Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan tenaga
kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan mengubah pola pikir
(mindset) mereka dalam mengelola program-program kegiatan akademik
dan non-akademik. Fokus utama pelatihan dan perubahan mindset tersebut
adalah dalam hal kepemimpinan, keterampilan manajerial, dan prinsipprinsip kewirausahaan dalam mengelola STIE Sebelas April Sumedang
sebagai institusi pendidikan.
(4) Re-Positioning. Memosisikan tenaga pendidik dan kependidikan yang
memiliki kompetensi di bidangnya untuk memangku jabatan di berbagai
unit satuan kerja di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang, dengan
prinsip “orang yang tepat harus berada pada posisi yang tepat”. Dengan
demikian, dosen dan tenaga kependidikan diharapkan mampu menjadi
penggerak utama (prime mover) dalam pengembangan unit kerja yang
dipimpinnya.
(5) Re-Modeling. Mendorong munculnya budaya kerja STIE Sebelas April
Sumedang yang kondusif menuju kampus unggul dan bereputasi Nasional.
Kepemimpinan organisasional dan operasional harus dapat diteladani oleh
semua tenaga pendidik dan kependidikan di unit kerja masing-masing
sehingga berkembang budaya dan etos kerja akademik yang profesional,
jujur, bermartabat, dan berkualitas dalam berkarya, serta mampu bekerja
dalam satu tim (team work) yang solid. Model kemimpinan seperti ini
diharapkan akan menumbuhkan budaya kerja bermutu yang akan
memudahkan terwujudnya good university governance di STIE Sebelas
April Sumedang.
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BAB VII
POKOK-POKOK DAN TAHAPAN PENCAPAIAN RENCANA
STRATEGIS

A. POKOK-POKOK DAN TAHAPAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS
Pokok-Pokok Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Sebelas April Sumedang yang dijabarkan berdasarkan isu-isu strategis, serta
tahapan pencapaiannya selama kurun waktu 2020-2025 di ikhtisarkan pada tabel
dibawah ini.
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POKOK-POKOK DAN TAHAPAN PENCAPAIAN
RENCANA STRATEGIS STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG 2020– 2025
No.

Isu Strategis

1

Kurikulum dan
Proses
Pembelajaran

Sasaran Strategis

(1) Kemutakhiran
kurikulum KKNI

(2) Kemutakhiran RPS,
RPP, dan KK per
mata kuliah

(3) Peningkatan
pemanfaatan
website sebagai
media
pembelajaran
interaktif
(4) Peningkatan
kualitas skripsi
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Program

Indikator

Baseline
2020

Target Pencapaian
2021

202
2

2023

2024

2025

Review periodik kurikulum program studi:
a. Program Studi sarajana S1 Akuntansi
b. Program Studi sarjana S1 Manajemen
c. Program Studi sarjana S2Magister Manajemen

Review Kurikulum
Review Kurikulum
Review Kurikulum

√
√

√
-

-

-

√
√

√
-

a. Program Studi sarajana S1 Akuntansi
b. Program Studi sarjana S1 Manajemen
c. Program Studi sarjana S2Magister Manajemen

Update RPS, RPP, dan KK
Update RPS, RPP, dan KK
Update RPS, RPP, dan KK

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

Mengembangkan e-learning pendukung
pembelajaran

Jumlah dosen pengguna
e- learning

-

5

10

15

20

30

1. Evaluasi Buku Pedoman Skripsi

Pemutakhiran Pedoman

√

√

√

√

√

√

Jumlah mahasiswa

8

8

8

8

8

8

Frekuensi Konsultasi

12

12

12

12

12

12

Review periodik RPS, RPP, dan KK:

2. Pembatasan jumlah mahasiswa bimbingan
skripsi per dosen per semester:
3.Penetapan jumlah minimum pertemuan konsultasi
mahasiswa dengan dosen pembimbing
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(5) Peningkatan
penyelesaian
penulisan
skripsi
(6) Monitoring dan
evaluasi proses
pembelajaran

1. Pembatasan waktu penulisan Skripsi

Masa penulisan (bulan)

6

6

6

6

6

6

Frekuensi monev per
semester

2

2

2

2

2

2

Beban Mengajar (SKS)

12

12

12

12

12

12

Frekuensi koordinasi per
semester
Frekuensi koordinasi
per semester

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

a. Program Studi Akuntansi

Frekuensi monev per
semester
Frekuensi penilaian
per semester
Jumlah Mahasiswa

120

125

130

140

150

200

b.Program Studi Manajemen

Jumlah Mahasiswa

400

500

550

600

650

700

c.Program Magister

Jumlah Mahasiswa

25

30

35

40

50

60

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2. Monitoring, dan evaluasi proses pembimbingan
mahasiswa
1. Pembatasan beban mengajar dosen pada program
studi
2. Koordinasi program studi dengan dosen
koordinator
3. Koordinasi materi pembelajaran antar tim dosen
(koordinator dan dosen paralel)
4. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
oleh dosen koordinator
5. Penilaian proses pembelajaran oleh mahasiswa

Mahasiswa dan
Lulusan

2
2

(1) Pengendalian
Penerimaan
Mahasiswa
Baru

Mahasiswa dan
Lulusan
(2) Peningkatan
program bimbingan
karier, dan pelacakan
lulusan (tracer study),

(3) Pembinaan
kegiatan
kemahasiswaan
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Pembentukan pusat karir dan tracer study:
a. Pusat Karir
b. Pusat Tracer Study

1. Pembinaan UKM penalaran, minat, bakat,
kegemaran,
2. Peningkatan prestasi mahasiswa pada
bidang akademik ekstra kurikuler:
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Jumlah unit
Jumlah unit

Aktivitas Pembinaan

√

√

√

√

√

√

(4) Pemberian dan
perluasan akses
beasiswa

RENSTRA STIE SUMEDANG

a. Mahasiswa berprestasi Kopertis IV

Jumlah mahasiswa

b. Mahasiswa berprestasi Nasional

Jumlah mahasiswa

c. Mahasiswa berprestasi Internasional

Jumlah mahasiswa

d. Perolehan Hibah PKM-P

Jumlah mahasiswa

e. Perolehan Hibah PKM-K

Jumlah mahasiswa

f. Perolehan Hibah PKM-AI

Jumlah mahasiswa

g. Perolehan Hibah PKM-GT

Jumlah mahasiswa

h. Prestasi PIMNAS

Jumlah mahasiswa

i. Prestasi akademik lainnya

Jumlah mahasiswa

3. Peningkatan prestasi mahasiswa pada bidang
non- akademik:
a. Prestasi bidang seni dan budaya

Jumlah mahasiswa

b. Prestasi bidang olahraga

Jumlah mahasiswa

c. Prestasi non-akademik lainnya (int’l)

Jumlah mahasiswa

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

-

1

2

3

4

5

1. Pemberian beasiswa PPA Bidikmisi
2. Pemberian beasiswa Kopertis IV:
a. Beasiswa PPA

Jumlah mahasiswa

30

35

40

45

50

55

b. Bidikmisi

Jumlah mahasiswa

186

190

200

210

220

230
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(5) Pengendalian
Kinerja Lulusan

a. Program Studi Akuntansi

Rerata IPK

3.48

3.50

3.52

3.55

3.57

3.59

b. Program Studi Manajemen

Rerata IPK

3.42

3.45

3.47

3.50

3.52

3.55

Program Magister

Rerata IPK

3.30

3.33

3.34

3.36

3.40

3.50

a. Program Studi Akuntansi

Rerata Masa Studi (Tahun)

4

4

4

4

4

4

b. Program Studi Manajemen

Rerata Masa Studi (Tahun)

4

4

4

4

4

4

Rerata Masa Studi (Tahun)

2

2

2

2

2

2

c.

c.
(6) Survei
kepuasan
pengguna lulusan

Program Studi Magister

Peningkatan kegiatan survei kepuasan pengguna
lulusan

1. Peningkatan pemanfaatan sistem basis data alumni
untuk tracer study
(7) Pengembangan
jejaring (network)
dengan alumni

2. Penerbitan kartu alumni
3. Studi pelacakan (tracer study) alumni

Jumlah Sampel Pengguna
Lulusan

emanfaatan database
alumni
Kartu Alumni
Jumlah alumni

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

4. Memfasilitasi reuni alumni:
a. Reuni per-angkatan

Jumlah Angkatan

b. Reuni Akbar

Frekuensi Reuni

5. Peningkatan peran alumni: untuk almamater:
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66

3

Penelitian dan
Publikasi Karya
Ilmiah

(1) Peningkatan
kuantitas dan
kualitas
penelitian
dosen dan
mahasiswa

a. Kegiatan akademik

Frekuensi kegiatan

b. Kegiatan non-akademik

Frekuensi kegiatan

1. Mengikutsertakan
dosen
pada
workshop Metodologi Penelitian
2. Menyelenggarakan
kegiatan
pendampingan penyusunan proposal
penelitian dosen
3. Pengembangan program penelitian dosen dengan
dana internal:
a. Penelitian Mandiri
b. Penelitian Kelompok
4. Peningkatan kuantitas penelitian dosen
dengan dana Hibah Kemenristek-Dikti
5. Pelibatan pusat studi dalam pengembangan
penelitian
6. Peningkatan karya penelitian dosen untuk
memperoleh Paten dan/atau HaKI
7. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian
dosen untuk penulisan skripsi

(2) Peningkatan
kuantitas dan
kualitas publikasi
karya ilmiah dosen
dan mahasiswa

1. Mengikutsertakan dosen
penulisan artikel ilmiah

pada workshop

2. Pengembangan program publikasi karya ilmiah
dosen (nasional):
a. Prosiding nasional
b. Jurnal ilmiah nasional
3. Pengembangan program publikasi
karya ilmiah dosen (internasional):
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-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

Jumlah Dosen

4

6

6

7

8

9

Frekuensi Pendampingan

1

2

2

2

2

2

penelitian/tahun
penelitian/tahun
penelitian/tahun
pusat studi
Paten/HaKI
Penelitian

Dosen

artikel/tahun
artikel/tahun

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

a. Prosiding internasional
b. Jurnal ilmiah internasional
4. Publikasi artikel ilmiah mahasiswa pada
repository
5. Pengembangan program publikasi karya ilmiah
mahasiswa pada prosiding/jurnal local dan
nasional:
6. Pengembangan program publikasi karya
ilmiah mahasiswa pada prosiding/jurnal
internasional:

No.

Isu Strategis

Sasaran Strategis

Program
1. Me-review Buku Pedoman PkM (LPPM)

4

Pengabdian
kepada
Masyarakat

Peningkatan
kuantitas dan
kualitas PkM dosen
dan mahasiswa

RENSTRA STIE SUMEDANG

2. Mengikutsertakan dosen pada workshop PkM
3. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan
penyusunan proposal PkM dosen
4. Pengembangan program PkM dosen dengan
dana internal:
a. PkM Mandiri (Individu)
b. PkM Mandiri (Kelompok)
c. PkM Program LPPM
5. Peningkatan kuantitas PkM dosen dengan
dana Hibah Kemenristek-Dikti
6. Pelibatan pusat studi dalam
pengembangan kegiatan PkM
7. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM
1. Program studi lanjut dosen:
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artikel/tahun
artikel/tahun

-

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

Wajib publikasi

-

√

√

√

√

√

artikel/tahun

-

√

√

√

√

√

artikel/tahun

-

√

√

√

√

√

Indikator

Baseline
2020

Revisi Pedoman

√

Target Pencapaian
2021

2022

√

2023

2024

2025

√

√

√

√

Dosen

-

√

√

√

√

√

Frekuensi Pendampingan

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

PkM/tahun
PkM/tahun
PkM/tahun

-

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

PkM/tahun

-

√

√

√

√

√

pusat studi

-

√

√

√

√

√

mahasiswa

-

√

√

√

√

√

5

Sumber
Manusia

Daya

(1) Pengembangan
kualifikasi
dosen
tetap

a. Dosen bidang keahlian manajemen
b. Dosen bidang keahlian akuntansi
2. Program sertifikasi dosen profesional
a. Dosen bidang keahlian manajemen
b. Dosen bidang keahlian akuntansi
3.

4
1

5
2

6
3

7
4

8
5

20
6

Jumlah Dosen
Jumlah Dosen

10
2

12
3

14
4

16
5

18
6

20
7

Peningkatan keterlibatan dosen
dalam kegiatan/forum ilmiah:

a. Tingkat lokal PT
b. Tingkal wilayah/regional
c. Tingkat nasional
d.Tingkat internasional
4. Program sertifikasi dosen sebagai asesor
kompetensi BNSP:
a. Bidang keahlian akuntansi
b. Bidang keahlian manajemen
5. Program sertifikasi dosen sebagai asesor
LKD/BKD dengan NIRA
6. Program keanggotaan dosen pada organisasi
asosiasi profesi
a. Profesi bidang akuntansi
b. Profesi bidang manajemen/ekonomi
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Jumlah dosen
Jumlah dosen
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Dosen
Dosen
Dosen
Dosen

-

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

Dosen
Dosen

-

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

Dosen

-

√

√

√

√

√

Dosen
Dosen

-

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

2) Pengendalian rasio
dosen
terhada
p mahasiswa

Mengalokasikan homebase dosen tetap
a. Prodi Akuntansi

Rasio Dosen : Mahasiswa

1:39

1:38

1:37

1:36

1:35

1:33

b. Prodi Manajemen

Rasio Dosen : Mahasiswa

1 : 52

1 : 50

1 : 49

1 : 48

1 : 47

1 : 45

1 : 43

1 : 40

1 : 39

1 : 38

1 : 36

1 : 35

c. Prodi Magister

Sumber
Daya
Manusia (lanjutan)

(3) Peningkatan
JAFA Dosen
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a. Asisten Ahli

Jumlah Dosen

18

20

22

24

25

27

b. Lektor

Jumlah Dosen

6

8

10

12

14

15

c. Lektor Kepala

Jumlah Dosen

1

2

3

4

5

6
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d. Guru Besar
(4)
Pengembangan
kualifikasi tenaga
kependidikan
(5) Monitoring dan
evaluasi kinerja dosen
dan tenaga
kependidikan
(6) Kepuasan dosen
dan tenaga
kependidikan

6

Prasarana

(1) Penyediaan
Prasarana Utama

dan Sarana

(2)
Penyediaan
SaranaUtama

RENSTRA STIE SUMEDANG

Jumlah Dosen

-

Peningkatan ketrampilan tenaga kependidikan tenaga kependidikan
melalui pelatihan, seminar, dan workshop
1. Penilaian kinerja dosen dengan portofolio
dosen
LKD dan BKD tridharma PT
2. Penilaian kinerja tenaga kependidikan
dengan portofolio Daftar Penilaian Pelaksanaan tenaga kependidikan
Pekerjaan (DP3)
1. Review dan pengembangan instrumen survei
kepuasan dosen dan tenaga kependidikan pada Update Instrumen
manajemen SDM
2. Implementasi survei kepuasan dosen dan
Frekuensi SKDTK
tenaga kependidikan (SKDTK)

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

Penyediaan Prasarana Utama:
a. Ruang Kuliah
b. Ruang Laboratorium
c. Ruang Perpustakaan
d. Ruang Seminar
e. Ruang Dosen (luas >4m2 per dosen)

Jumlah Ruang
Jumlah Ruang
Jumlah Ruang
Jumlah Ruang
Jumlah Ruang

f. Ruang Edukasi Pasar Modal GI-BEI
Penyediaan Sarana Utama:
Komputer
a.
Ruang Kuliah
Laboratorium (selain Lab. Komputer)
Laboratorium Komputer
Ruang Edukasi Pasar Modal (Pojok BEI)
b. LCD Projector
Ruang Kuliah

Jumlah Ruang
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16
1
1
1
1

18
2
2
2
2
-

Jumlah Komputer
Jumlah Komputer
Jumlah Komputer

13
34

Jumlah LCD Projector

20

√

20
3
3
3
3
√

15
35
-

√

√

17
36
√

22

22
4
4
4
4
√

18
37
√

24

24
5
5
5
5
√

19
38
√

26

30
6
6
6
6

20
40
√

28

30

Prasarana dan

Penyediaan

Sarana

Sarana Utama

Ruang Seminar
Laboratorium (selain Lab. Komputer)
Laboratorium Komputer
c. Sambungan Internet
Buku teks
Prosiding (cetak dan CD)
Jurnal nasional terakreditasi (cetak/online)
Jurnal ilmiah internasional (cetak/online)
Majalah ilmiah

No.

Isu Strategis

Sasaran Strategis

(3) Penyediaan
Prasarana dan Sarana
Pendukung
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Program

a. Ruang UKM
b. Sarana ibadah (masjid)
c. Cafetaria
e. Tempat parkir kendaraan roda 2
f. Tempat parkir kendaraan roda 4
g. Land improvement (pagar, ruang hijau,, dll)
h. Sarana olahraga:
Lapangan basket
Lapangan futsal
Lapangan volley
Lapangan tennis
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Jumlah LCD Projector
Jumlah LCD Projector
Jumlah LCD Projector
Bandwidth (MBps)
Jumlah judul
judul
judul
judul
judul

Indikator

1

2
-

1
50

-

Baseline
2020

1
1
1
1
1
1

Jumlah lapangan
Jumlah lapangan
Jumlah lapangan
Jumlah lapangan

1
1
1
1

3

4

√
2
60
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Jumlah ruang
Jumlah ruang
Jumlah ruang
Jumlah lahan
Jumlah lahan
Jumlah lahan

√

600
√
√
√
√

5

√
3
70

4
80

700
√
√
√
√

6

√

800
√
√
√
√

√
5
90

6
100

900
√
√
√
√

1000
√
√
√
√

Target Pencapaian
2021

2022

2023

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

2
2
2
2

3
3
3
3

2024

√
√
√
√
√
√
4
4
4
4

2025

√
√
√
√
√
√
5
5
5
5

6
6
6
6

No.
7

Isu Strategis

Kerjasama

Sasaran Strategis

Program

(1)
Peningkatan
kerja sama antar
perguruan tinggi

1, Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam
Negeri:
a. Bidang Pendidikan
b. Bidang Penelitian dan Publikasi
c. Bidang PkM

Peningkatan kerja
sama antar perguruan
tinggi (lanjutan)

2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri

(2) Peningkatan
kerjasama
dengan lembaga
Non-PT
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Indikator

Baseline
2020

Target Pencapaian
2021

2022

2023

2024

2025

MoU/MoA
MoU/MoA
MoU/MoA

-

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

a. Bidang Pendidikan
b. Bidang Penelitian dan Publikasi
c. Bidang PkM

MoU/MoA
MoU/MoA
MoU/MoA

-

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

a. Pemerintah Daerah
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah
c. Dunia Usaha/Industri
d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
e. Organisasi asosiasi profesi

MoU/MoA
MoU/MoA
MoU/MoA
MoU/MoA
MoU/MoA

-

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

-

√

√

√

√

√
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No.
8

Isu Strategis

Sistem Informasi

Sasaran Strategis

(1) Aksesibilitas
informasi institusi
dan program studi

(2) Software
berlisensi resmi

(3) Kapasitas
bandwidth internet

Sistem

(4) Sistem informasi
dan monev program
kerja dan anggaran

Informasi

RENSTRA STIE SUMEDANG

Program

Indikator

Baseline
2020

Target Pencapaian
2021

2022

2023

2024

2025

Meningkatkan aksesibilitas informasi institusi
dan program studi pada jaringan luas:
a. Mahasiswa
b. Kartu Rencana Studi (KRS)
c. Jadwal mata kuliah
d. Nilai mata kuliah
e. Transkrip akademik
f. Lulusan
g. Dosen
h. Pegawai
i. Keuangan
j. Inventaris
k. Perpustakaan
Pemutakhiran dan pengembangan software
berlisensi resmi:
a. Microsoft Office Pro Plus Education
b. Microsoft Windows Server Standard
c. Microsoft Windows Server CAL
d. Microsoft Windows Professional
e. Accurate 4
Penambahan kapasitas badwidth internet

Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN
Aksesibilitas WAN

√
√
√
√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Kemutakhiran software
Kemutakhiran software
Kemutakhiran software
Kemutakhiran software
Kemutakhiran software

-

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Bandwidth (MBps)

50

60

70

80

90

100

1. Pengembangan sistem penyusunan program
kerja dan penganggaran terpadu:
a. Penyusunan program kerja
b. Penyusunan anggaran
c. Pengajuan dana program
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-

√

√

√

√

√

d. Pelaporan penggunaan dana program
e. Laporan realisasi program dan anggaran

No.

Isu Strategis

Sasaran Strategis

Program

Keterpaduan

Indikator

Baseline
2020

Target Pencapaian
2021

2022

2023

2024

2025

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
kerja dan anggaran:

(5) Website STIE
SAS
(6) Pelaporan data
pada PDPT
(7) Blue print
sistem informasi
9

a. Pelaksanaan program kerja
b. Pengajuan dana program
c. Penggunaan dana program
d. Pertanggungjawaban dana program
Pengembangan dan pemutakhiran konten informasi
pada website STIE Sebelas April Sumedang

Tertib waktu
Tertib waktu
Tertib penggunaan
Tertib waktu

-

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

Kemutakhiran konten
website

√

√

√

√

√

√

Pemutakhiran data institusi dan program studi pada
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti

Kemutakhiran data

√

√

√

√

√

√

Penyusunan blue print pengembangan, pengelolaan,
dan pemanfaatan sistem informasi

Ketersediaan blue print

√

√

√

√

√

√

Revisi manual mutu

√

√

√

√

√

√

Revisi Standar Mutu

√

√

√

√

√

√

Revisi Standar Mutu
Revisi Standar Mutu

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

(1) Manual Mutu

Revisi dan penyempurnaan manual mutu (pernyataan
mutu, kebijakan mutu, dan sistem penjaminan mutu)

(2) Standar Mutu

1. Review Standar Mutu Akademik dan
NonAkademik
2. Review Standar Mutu Institusi
3. Review Standar Mutu Program Studi

Sistem Penjaminan
Mutu Internal

RENSTRA STIE SUMEDANG
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(3) Audit Mutu Internal

1. Pengembangan instrumen Audit Mutum Internal:
a. Instrumen AMI Institusi STIE STIE Sebelas April
Sumedang
b. Instrumen AMI Program Studi:
Prodi sarjana S1 Akuntansi
Prodi sarjana S1 Manajemen
Prodi Magister S2 Manajemen
c. Instrumen AMI Unit Kerja (28 unit kerja)

No.

Isu Strategis

Sasaran Strategis

Program

Update instrumen AMI
Update instrumen AMI
Update instrumen AMI
Update instrumen AMI
Update instrumen AMI

Indikator

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

Baseline
2020

Target Pencapaian
2021

2022

2023

2024

2025

2. Impelementasi Audit Mutu Internal:

Prosedur Mutu dan
Instruksi Kerja

RENSTRA STIE SUMEDANG

a. Implementasi AMI Institusi STIE Sebelas April
Sumedang
b. Implementasi AMI Program Studi:
Prodi sarajana S1 Akuntansi
Prodi sarajana S1 Manajemen
Prodi Magister S2 Manajemen
c. Implementasi AMI Unit Kerja (28 unit kerja)
1. Pengembangan dokumen prosedur mutu
(standard operating procedures – SOP):
a. SOP Unit Pengendali Mutu (Ketua STIE Sebelas
April Sumedang, Wakil Ketua, dan Pusat
Penjaminan
b. SOP Unit Pelaksana Mutu
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Frekuensi AMI
Frekuensi AMI
Frekuensi AMI
Frekuensi AMI
Frekuensi AMI

Update SOP
Update SOP

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2. Pengembangan dokumen instruksi kerja
Audit Kepatuhan
(Compliance Audit)

Survei kepuasan
mahasiswa

10

Akreditasi dan
(1) Peningkatan status
Prestasi Institusi
akreditasi
intitusi
dan Program Studi
dan program studi

(2) Sekolah Tinggi
Unggulan
LLDIKTI
WILAYAH IV
(3)
Perguruan
Tinggi
berperingkat
baik
tingkat
Jawa Barat

RENSTRA STIE SUMEDANG

1. Review dan pengembangan instrumen
audit kepatuhan terhadap SOP dan
instruksi kerja
2. Implementasi audit kepatuhan
3. Review dan pengembangan instrumen
survei kepuasan mahasiswa pada layanan
unit kerja
4. Implementasi survei kepuasan mahasiswa

Update IK
Update Instrumen AK
Frekuensi AK
Update Instrumen SKM

Frekuensi SKM

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

B

B

B

1. Akreditasi institusi

Peringkat Akreditasi

C

B

B

2. Akreditasi Program Studi Sarjana Akuntansi

Peringkat Akreditasi

B

B

A

A

A

A

3. Akreditasi Program Studi Sarjana Manajemen

Peringkat Akreditasi

B

A

A

A

A

A

4. Akreditasi Program Studi Magister Manajemen

Peringkat Akreditasi

B

B

A

A

A

A

Penghargaan Sekolah
Tinggi Unggulan LLDIKTI
IV

-

-

-

-

-

√

Peringkat Perguruan

-

√

√

√

√

√

Peningkatan Prestasi (LLDIKTI WILAYAH IV)

Peningkatan Peringkat (Jabar)
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Tinggi Jabar

Pengajuan akreditasi Jurnal Wiga
(4) Akreditasi Jurnal
berbasis OJS

Pengajuan akreditasi Jurnal Aset
Pengajuan akreditasi Jurnal Advantage
Pengajuan akreditasi Jurnal Empowerment

(5) Akreditasi
perpustakaan

RENSTRA STIE SUMEDANG

Pengajuan akreditasi perpustakaan (nasional)
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Peringkat Akreditasi
Peringkat Akreditasi
Peringkat Akreditasi
Peringkat Akreditasi

Peringkat Akreditasi

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis STIE Sebelas April Sumedang 2020 – 2025 mempunyai
kedudukan yang penting sebagai pedoman arah perjalanan organisasi dan merupakan
dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan penyusunan anggaran unit-unit yang ada
di lembaga organisasi STIE Sebelas April Sumedang setiap unit kerja diharuskan
mengacu dan menyelaraskan kegiatan-kegiannya pada renstra ini. Renstra juga sebagai
pedoman

penyusunan

rencana

kerja

tahunan

dibidang

akademik,

bidang

kemahasiswaan dan bidang administrasi umum dan sebagai evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan lima tahunan.
Bila terjadi perubahan strategis yang dapat menghambat dalam pelaksanan dan harus
ada perubahan terhadap renstra ini maka dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan
terhadapnya oleh pimpinan STIE Sebelas April Sumedang atas persetujuan senat STIE
Sebelas April Sumedang.
Demikianlah Rencana Strategis ini kami susun sebagai pedoman untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudakan visi dan misi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang.

Sumedang, 3 Februari 2020
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Sebelas April Sumedang

Dr. H. Arifin M.M
NIP. 19680306 199303 1 002
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