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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dan atas segala limpahan 

rahmat- Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YA Bangko Jambi tahun 2022 – 2026. 

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) YA Bangko Jambi 

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.  

 

 

Jambi, 1 September 2022 

Ketua  

 

 

 

 

Ricky Radius Sugiarto, S.E., M.M. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan ekonomi di indonesia telah mengalami perkembangan 

pasang surut pada landasan ekonomi sosial dan 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 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. 
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Padahal faktanya, baris perekonomian Indonesia adalah ekonomi rakyat 

dan bukan Sektor Kapitalis. Fakta menunjukkan 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 

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 berupa 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 
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disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai 

hambatan internal,dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, 

permodalan, sumber daya 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 Jambi 

diantaranya yang berlokasi dikabupaten Jambi dibawah naungan Yayasan 

Alfafa. Yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) YA Bangko Jambi 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) YA 

Bangko Jambi 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 YA Bangko  Jambi dalam melaksanakan tugas 

kegiatannya pada masa yang akan datang dan sekaligus sebagai tolak ukur 

dari keberhasilan STIE YA Bangko  Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya dalam arti bahwa keberhasilan STIE YA Bangko  Jambi dalam 

menjalankan tugasnya dapat di ukur dari seberapa besar lembaga ini dapat 

melaksanakan atau mewujudkan rencana yang sudah di tuangkan kedalam 

renstra ini. 

Renstra STIE YA Bangko Jambi disusun sebagai upaya untuk 

mengarahkan seluruh dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan 
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khususnya pendidikan ekonomi yang menjadi tugas dan fungsi STIE YA 

Bangko Jambi. Adapun tujuannya adalah untuk memantapkan 

terselenggaranya program dan kegiatan prioritas dan tepat sesuai dengan visi 

misi STIE YA Bangko Jambi. 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 YA Bangko Jambi 

Mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah bagi pencapaian tujuan STIE 

YA Bangko Jambi 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.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM STIE YA BANGKO  

 

A. Sejarah STIE YA Bangko  

Pada pertengahan tahun 2011 tepatnya pada bulan April tanggal 13  

merupakan awal bagi Yayasan Alfafa Bangko Jambi menyumbangkan darma 

bakti kepada masyarakat untuk mencerdaskan bangsa melalui jalur 

pendidikan, yang bertujuan untuk turut serta membantu Pemerintah dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas berdasar kesadaran bahwa 

salah satu tiang penopang utama bagi kelanjutan program pembangunan yaitu 

peran sumber daya manusia yang handal. Dalam rangka itu, Yayasan Alfafa 

Bangko Jambi mempunyai gagasan dasar untuk mengembangkan suatu 

program pendidikan berkeunggulan, sehingga daripadanya dapat dihasilkan 

tenaga – tenaga manajemen menengah dan menajemen atas dengan 

kemampuan profesional yang berkeunggulan. 

Dalam kerangka program berkeunggulan itu, Yayasan Alfafa Bangko 

Jambi, mengembangkan rencana pendidikan ini dengan didasarkan pada 

konsep keunggulan sebagai berikut : 

1. Pendidikan ini akan mengorientasikan mahasiswanya kepada 

pengembangan kemampuan akademik, tanpa menginggalkan 

pengembangan kemampuan profesionalnya dimasa yang akan datang, 

melalui pendekatan proses belajar mengajar yang seimbang antara 

lingkungan akademis dan lingkungan praktek. Oleh karena ini keunggulan 

khususnya Laboratorium Manajemen, Laboratorium Bahasa Inggris, 

Laboratorium Komputasi, Laboratorium Bank Mini, serta Perpustakaan 

dengan pemutakhiran sumber belajar yang secara kontinyu dilakukan. 

2. Program Studi utama yang dikembangkan dalam Sekolah Tinggi ini 

adalah bidang ilmu ekonomi dengan jurusan Manajemen dan jurusan Ilmu 

Ekonomi Pembangunan. Keunggulan yang akan dikembangkan adalah 

dalam bidang pendalaman konsentrasi khususnya dalam jalur-jalur 

Manajemen (Keuangan, Perbankan, Pemasaran dan bidang-bidang jalur 
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yang dibutuhkan kemudian) dan Ekonomi Pembangunan, yang diramu 

dalam suatu proses manajemen untuk menghasilkan mutu lulusan yang 

memenuhi syarat akademis dan kemempuan profesional yang dibutuhkan 

oleh dunia usaha bisnis dan organisasi nirlaba yang ada dalam masyarakat.  

3. Proses belajar mengajar dilakukan dalam suatu proses yang selalu terpadu 

yang memungkinkan mahasiswa memperoleh nilai lebih (value added) 

dari proses pengembangan yang dilakukan. Untuk tujuan itu seluruh 

pemenuhan syarat perolehan SKS dilakukan dalam kampus melalui proses 

belajar yang terancang secara berkesinambungan dan terbimbing. 

Komponen SKS yang terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur 

dan kegiatan mandiri dilakukan dalam program terbimbing dalam kampus 

dengan fasilitas oleh Dosen, Pembimbing Laboratorium dan Perpustakaan.  

4. Seluruh proses belajar mengajar dilakukan dan diselesaikan sedapat 

mungkin selama kegiatan belajar dalam kampus. Dengan demikian jam 

kontak kampus adalah dimulai sejak jam 07.00 s/d selesai, sepanjang 

minggu kuliah yang dimulai dari hari Senin hingga hari Jum'at. 

5. Untuk mengakomodasi tujuan yang digambarkan diatas, program 

pendidikan ini akan bekerja yang input dosen yang berkualitas unggul, dan 

karena itu suatu program seleksi yang ketat serta program pengembangan 

dosen yang terencana secara baik adalah tuntutan mutlak dari program ini. 

Atas dasar program keunggulan yang demikian itulah, program 

pendidikan ini dirancang untuk dapat dilaksanakan secara berguna bagi 

pembangunan masyarakat diwaktu mendatang ini. Didasarkan pada segenap 

upaya dan usaha kerja keras akhirnya berdirilah Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YA Bangko Jambi Program Studi Manajemen dan Ekonomi 

Pembangunan.  

STIE YA Bangko telah memperoleh SK Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi No. 516/KPT/I/2018 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi 

Ekonomi YA Banko di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Al Fafa pada tanggal 21 Juni 2018. 
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B. Azas, TataNilai, Budaya Kerja, dan KebijakanStrategis 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 

Tata nilai merupakan perwujudan dari sikap dan perilaku seluruh 

civitas akademika yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan. 

Pengembangan karakter civitas akademika bertujuan untuk membentuk 

tata nilai STIE YA Bangko yang meliputi sikap pembiasaan untuk 

beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, 

dan bersahaja yang diharapkan dapat terwujud melalui kegiatan berikut 

ini:  

a. Pembinaan karakter bagi Civitas Akademika STIE YA Bangko 

b. Peningkatan kemampuan entrepreneur bagi dosen dan mahasiswa. 

c. Peningkatan  kualitas dan kuantitas  kesejahteraan  mahasiswa  

d. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kejuaraan tingkat 

nasional/ internasional. 

e. Peningkatan kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk membangun 

kemampuan manajerial dan kepemimpinan. 

f. Peningkatan dan pengembangan kualitas kepemimpinan mahasiswa 

melalui partisipasi dan pelibatan dalam berbagai aktivitas institusional. 

 

C. Budaya Kerja STIE YA BANGKO  

STIE YA BANGKO  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 YA BANGKO. Budaya kerja tersebut meliputi: 
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1. ACHIEVEMENT ORIENTATION (Orientasi Berprestasi), merupakan 

kemampuan untuk bekerja dengan baik dan berusaha melampaui standar 

prestasi yang ditetapkan, berorientasi pada hasil dan terus menerus

 melakukan berbagai upaya. 

2. CUSTOMER SATISFACTION (Kepuasan Pengguna), merupakan 

Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi 

kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal.  

3. TEAMWORK (Kerjasama), merupakan kemampuan bekerja bersama 

orang lain, baik dalam tim besar maupun tim kecil dalam ruang lingkup 

institusi 

4. INTEGRITY (Integritas), merupakan kemampuan mendeskripsikan 

maksud, ide dan perasaan serta menerjemahkan seutuhnya kedalam 

perbuatan yang dilandasi dengan ketulusan,kesetiaan,rasa tanggung jawab 

dan komitmen yang tinggi terhadap kemajuan organisasi. 

5. VISIONARY (Visioner), merupakan kemampuan menetapkan sasaran baru 

ketika target yang ditetapkan telah tercapai dan berorientasi jangka 

panjang, termasuk kemampuan menyesuaikan perubahan lingkungan dan 

mudah menerima perubahan dalam institusi. 

6. ENTREPRENEURSHIP (Kewirausahaan), merupakan kemampuan 

mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk dan jasa yang 

mempunyai nilai tambah dan mencari keuntungan/keunggulan dari peluang 

yang belum dikembangkan orang lain. 

 

D. Budaya Organisasi STIE YA BANGKO  

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 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 
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di kampus, termasuk STIE YA BANGKO , adalah bagian dari paham 

kapitalisme dan liberalisme. Paradigma individualistik yang menjadi paham 

kapitalisme dan liberalisme merupakandasar filosofimateriperkuliahan 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 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 
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pasar”(marketled) ekonomiklasik 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 komunitaskebijakan 

(epistemicpolicy) 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 Economics 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 

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 
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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 dikampus, 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 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 YA BANGKO  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. 
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Sementara untuk penelitian dan pengabdian akan melahirkan karya ilmiah 

yang berguna yang dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. 

Berkaitan dengan hal iu, STIE YA BANGKO  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 YA Bangko Jambi selama tahun 2022-2026 

diarahkan pada peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk memberikan 

pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Pada tahun 2026, STIE 

YA Bangko Jambi diharapkan telah mampu menjadi perguruan tinggi yang 

andal dan bermartabat, dengan memiliki kelengkapan sebagai berikut: 

1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen 

Pendidikan di STIE YA Bangko Jambi harus diselenggarakan 

sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen mutu yang baik, yang sering 

dikenal dengan sebutan Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-

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: 

a. Sistem Pengelolaan Dana yang mampu menjamin kelancaran 

pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, sehingga mampu mendukung 

program pengembangan institusi secara berkelanjutan; 

b. 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; 

c. Sistem dan Teknologi Informasi yang digunakan cukup handal serta 
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mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pengguna, terkait dengan 

kemudahan akses dan relevansi yang tinggi dari informasi yang 

dihasilkan dalam pemanfaatannya. 

 

2. Sumberdaya Manusia, Prasarana dan Sarana 

Kualitas sumberdaya manusia serta prasarana dan sarana di STIE 

YA Bangko  Jambi harus mampu mendukung tercapainya visi dan misi 

STIE YA Bangko  Jambi sesuai rencana. Untuk mencapai hal ini mutlak 

diperlukan: 

a. 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. 

b. Prasarana dan Sarana yang mampu memenuhi, bahkan melampaui 

standar layanan berkualitas, mencakup kemutakhiran, kenyamanan, 

keamanan dan keandalan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi 

pemangku kepentingan (stakeholder). 

 

3. Mahasiswa dan Lulusan 

Mahasiswa STIE YA Bangko  Jambi 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 YA Bangko  Jambi, mereka harus 

mampu membangun jejaring (network) dengan sesama alumni, dan secara 

berkelanjutan memberikan kontribusi dalam pengembangan almamater. 

Untuk mencapai hal ini mutlak diperlukan: 

a. 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. 
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b. Peraturan akademik yang jelas serta penegakan etika kehidupan 

kampus secara konsisten. 

c. Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk 

mengembangkan kepribadian melalui kegiatan ekstra kurikuler dalam 

wadah unit kegiatan mahasiswa. 

d. Penyediaan fasilitas fisik maupun non-fisik bagi alumni untuk 

membangun jejaring antar mereka. 

 

4. Kurikulum dan Proses Pembelajaran 

Kualitas lulusan STIE YA Bangko  Jambi harus mampu bersaing di 

tingkat nasional. Untuk mencapai hal ini mutlak diperlukan: 

a. Kurikulum yang merujuk pada standar kurikulum nasional yang terus 

dikembangkan, dimutakhirkan dan disesuaikan dengan kondisi 

sumberdaya internal serta kondisi sosial budaya bangsa Indonesia secara 

konsisten. 

b. Penerapan kurikulum dengan cara yang tepat, melalui manajemen 

pembelajaran yang orientasinya memberdayakan dan menjadikan 

mahasiswa sebagai pembelajar aktif. 

c. Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara disiplin dan konsisten 

sesuai dengan rencana, dan pencapaian kompetensi yang sesuai dengan 

spesifikasi program studi dapat terukur dengan jelas. 

d. 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. 

e. 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. 
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Struktur Organisasi STIE YA BANGKO  Periode 2022 - 2026 
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Pada  tahun 2022, Institusi telah merumuskan fungsi dan tugas 

pokok masing-masing personil dalam struktur organisasi Institusi. 

Perumusan fungsi dan tugas pokok tersebut dilakukan melalui rapat. 

Fungsi dan tugas pokok masing-masing personil disajikan dalam tabel 

berikut: 

No 
Fungsi 

Organisasi 
Nama unit Deskripsi tata kerja 

(1) (2) (3) (4) 

1 Penyusun 

kebijakan 

Ketua Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab 

utama STIE YA Bangko. Ketua diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua Yayasan melalui 

pertimbangan Yayasan Alfafa. Masa jabatan Ketua 

adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali 

masa jabatan berturut-turut. Ketua STIE YA Bangko 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis 

yang akan dicapai dalam masa jabatannya 

b. Menyusun Program Kerja dan Anggaran 

Tahunan STIE YA Bangko 

c. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi 

sesuai kompetensinya 

d. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan 

pendidikan 

e. Mengkoordinasikan dan memantau penelitian 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan  

teknologi 

f. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

g. Melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan pihak lain di dalam dan luar negeri 

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kerja sama dengan pihak lain 

i. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika 

j. Melaksanakan urusan tata usaha 

k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan 

kepada Yayasan Alfafa setelah mendapat 

penilaian Senat Akademik dan Tim Penjamin 

Mutu 

  PUKET I Pembantu Ketua I STIE YA Bangko (Bidang 

Akademik) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 

Yayasan melalui pertimbangan Yayasan Alfafa. 
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Masa jabatan Pembantu Umum Ketua adalah 4 

(empat) tahun, dan dapat diangkat kembalidengan 

ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa 

jabatan berturut-turut. Pembantu Umum Ketua I 

STIE YA Bangko mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, 

dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat 

b. Membina Dosen di bidang akademik; 

c. Menelaah pembukaan program studi baru di 

berbagai strata pendidikan; 

d. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses 

pembelajaran setiap semester; 

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem 

penerimaan mahasiswa baru; 

g. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu 

pendidikan akademik dan profesi; 

h. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang 

administrasi akademik; 

i. Melakukan koordinasi fungsional dengan 

Pembantu Umum Ketua Bidang Akademik; 

j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan 

kepada Ketua STIE YA Bangko. 

  PUKET II Pembantu Ketua II STIE YA Bangko (Bidang 

Keuangan) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 

Yayasan melalui pertimbangan Yayasan Alfafa. 

Masa jabatan PUKETII adalah 4 (empat) tahun, dan 

dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh 

lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. 

PUKET II STIE YA Bangko mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan dan mengelola anggaran 

pendapatan dan belanja STIE YA Bangko; 

b. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan 

Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, dan 

Tenaga Administrasi; 

c. Mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

ketertiban dan keamanan PTS; 

d. Menyelenggarakan hubungan masyarakat; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang 

administrasi umum; 

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja 

Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, dan 

Tenaga Administrasi; 
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g. Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan 

Kegiatan, Daftar Isian Proyek, danDaftar Isian 

Kegiatan setiap unit kerja; 

h. Melakukan koordinasi hasil Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah di PTS; 

i. Melakukan koordinasi fungsional di Bidang 

Administrasi Umum; 

j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan 

kepada Ketua. 

  PUKET III Pembantu Ketua III STIE YA Bangko (Bidang 

Kemahasiswaan) diangkat dan diberhentikan oleh 

Ketua Yayasan melalui pertimbangan Yayasan 

Alfafa. Masa jabatan PUKETIII adalah 4 (empat) 

tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan 

tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-

turut. PUKET III STIE YA Bangko mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, 

dan melakukan evaluasi kegiatan 

kemahasiswaan; 

b. Melakukan pembinaan kesejahteraan mahasiswa; 

c. Melakukan usaha peningkatan dan 

pengembangan minat, bakat, dan penalaran 

mahasiswa; 

d. Melakukan koordinasi dengan Pengurus 

Komisariat Ikatan Alumni STIE YA Bangko; 

e. Melakukan koordinasi fungsional di Bidang 

Kemahasiswaan; 

f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan 

kepada Ketua. 

2 Pelaksana 

akademik 

Ketua Program 

Studi Ekonomi 

Program studi merupakan penyelenggara program-

program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas 

dasar suatu kurikulum. Tugas dan kewajiban Ketua 

Program Studi Ekonomi adalah sebagai berikut: 

a. Merancang dan mengevaluasi secara periodik 

kurikulum di tingkat program studi Ekonomi 

b. Membantu tugas Ketua STIE YA Bangko dalam 

pelaksanaan dan peningkatan mutu akademik. 

c. Berkoordinasi dengan ketua STIE YA Bangko 

dalam menyusun rencana dan program kerja 

program studi terkait bidang pendidikan. 

d. Berkoordinasi dengan Tim Pengendali Mutu 

dalam melakukan penjaminan mutu akademik 

e. Menentukan dosen pengampu mata kuliah, 

pembimbing dan penguji tugas akhir (PKL, 

BAN-PT: Portofolio Program Studi Ekonomi, 
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dan skripsi) 

f. Mengkoordinasikan pembuatan RPKPS-

GBPP/SAP pengajaran 

g. Berkoordinasi dengan pihak Ka. Bag. 

Akademikdalam pemantauan kemajuan 

pembelajaran mahasiswa 

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program 

Studi sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada 

Ketua STIE YA Bangko. 

  Ketua Program 

Studi 

Manajemen 

Program studi merupakan penyelenggara program-

program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas 

dasar suatu kurikulum. Tugas dan kewajiban Ketua 

Program Studi Manajemen adalah sebagai berikut: 

a. Merancang dan mengevaluasi secara periodik 

kurikulum di tingkat program studi Manajemen 

b. Membantu tugas Ketua STIE YA Bangko dalam 

pelaksanaan dan peningkatan mutu akademik. 

c. Berkoordinasi dengan ketua STIE YA Bangko 

dalam menyusun rencana dan program kerja 

program studi terkait bidang pendidikan. 

d. Berkoordinasi dengan Tim Pengendali Mutu 

dalam melakukan penjaminan mutu akademik 

e. Menentukan dosen pengampu mata kuliah, 

pembimbing dan penguji tugas akhir (PKL, 

BAN-PT: Portofolio Program Studi Manajemen, 

dan  

skripsi) 

f. Mengkoordinasikan pembuatan RPKPS-

GBPP/SAP pengajaran 

g. Berkoordinasi dengan pihak Ka. Bag. Akademik 

dalam pemantauan kemajuan pembelajaran 

mahasiswa 

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program 

Studi sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada 

Ketua STIE YA Bangko. 

3 Pengawas 

dan 

Penjamina

n mutu 

Tim Pengendali 

Mutu 

Sistim monitoring dan unit kendali mutu ditingkat 

STIE YA Bangko dilakukan oleh Tim Pengendali 

Mutu 

(TPM), bertugas menyusun dokumen-dokumen mutu 

yang meliputi standar akademik, kebijakan akademik 

dan manual-manual prosedur. Adapun tugas dan 

kewajiban TPM adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penjaminan mutu di STIE YA 

Bangko 
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b. Mengkoordinir operasionalisasi kegiatan TPM 

c. Membantu Ketua Program Studi dan atau 

Pembantu Umum Ketua I/Sekretaris STIE YA 

Bangko dalam 

sosialisasi dan implementasi dokumen TPM 

d. Melakukan tugas lain sehubungan dengan TPM 

e. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang 

dilaksanakan oleh staf TPMSTIE YA Bangko 

f. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI 

(Standar Pengendalian Mutu Internal) STIE YA 

Bangko 

  Senat Akademik Senat Akademik merupakan badan normatif tertinggi 

di STIE YA Bangko. Tatacara pengambilan 

keputusan dalam rapat senat diatur dalam tata-tertib 

rapat senat. Senat Akademik diangkat dan 

diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Ketua STEI 

YA Bangko selaku Ketua Senat. Senat Akademik 

mempunyai tugas pokok: 

a. Merumuskan kebijakan akademik, baku mutu 

pendidikan, dan pengembangan STIE YA 

Bangko; 

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi 

akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; 

c. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur 

pelaksanaan penyelenggaraan STIE YA Bangko; 

d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan 

program dan anggaran yang telah ditetapkan oleh 

Ketua; 

e. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan 

mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat 

menjadi Ketua, Pembantu Umum Ketua (Puket), 

Ketua dan Sekretaris Program Studi; 

f. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi 

akademik, kecakapan dan kepribadian civitas 

akademika di tingkat PTS 

4 Penunjang 

akademik/ 

sumber 

belajar 

Kepala LP3IM STIE YA Bangko mempunyai Lembaga Penelitian, 

Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat 

(LP3IM). Lembaga LP3IM pada dasarnya membantu 

Ketua dalammemberi pertimbangan mengenai 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Adapun secara rinci tugas dari LP3IM 

adalah: 

a. Menjalin kerjasama penelitian dan atau 

pengabdian kepada masyarakat dengan instansi/ 

lembaga di luar STIE YA Bangko 
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b. Melaksanakan seleksi pada hibah-hibah penelitian 

yang akan didanai oleh STIE YA Bangko 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan penelitian ataupengabdian 

kepada masyarakat yang didanai oleh STIE YA 

Bangko ataupun sumber dana lain yang masuk 

pada DIPA STIE YA Bangko 

d. Menyusun data base kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yangdilaksanakan 

oleh Dosen di STIE YA Bangko. 

  Kepala 

Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan wadah bagi sivitas 

akademika memperoleh tambahan wawasan di 

bidang yang dipelajarinya. Perpustakaan dipimpin 

oleh seorang 

ketua yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang 

ilmunya serta kemampuannya melakukan 

administrasi perpustakaan.  

Tugas seorang ketua perpustakaan adalah melakukan 

pengelolan perpustakaan, melakukan koordinasi serta 

memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian 

tertentu melalui kegiatan keilmuan. Perpustakaan 

didukung oleh tenaga penunjang yang terdiri dari 

petugas perpustakaan dan tenaga administrasi. 

  Kepala 

Laboratorium 

Komputer 

Laboratorium (Lab.) Komputer merupakan wadah 

bagi sivitas akademika melakukan pengembangan 

ilmu melalui penelitian dan melakukan praktek 

belajar. Laboratorium komputer dipimpin oleh 

seorang Ketua yang ditunjuk atas dasar kompetensi 

bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan 

pengelolaan system komputer. 

Tugas seorang ketua laboratorium adalah melakukan 

pengelolan laboratorium komputer, melakukan 

pemeliharaan rutin, melakukan koordinasi serta 

memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian 

tertentu melalui praktik komputer. 

Laboratorium komputer didukung oleh tenaga 

penunjang yang terdiri dari teknisi dan tenaga 

administrasi. 

5 Pelaksana 

administra

si/tata 

usaha 

Ka. Bag. 

Akademik 

Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Akademik 

adalah sebagai berikut: 

a. Bersama-sama dengan Ketua STIE YA Bangko 

dalam menyusun rencana dan program kerja  

Bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana 

dan program kerja Bagian; 

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada 

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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c. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karier; 

d. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-

undangan di bidang akademik; 

e. Menyusun bahan konsep kalender akademik 

berdasarkan data dan informasi sebagai bahan 

masukan atasan; 

f. Melakukan koordinasi penyusunan jadwal 

perkuliahan, praktikum dan pelaksanaan ujian; 

g. Melakukan koordinasi administrasi perkuliahan 

(KHS, KRS, dan evaluasi hasil belajar), 

praktikum dan pelaksanaan ujian; 

h. Menghimpun dan mengklasifikasi data 

pencapaian target, kurikulum, prestasi belajar 

mahasiswa, kegiatan pendidikan dan pengajaran 

sebagai bahan penyusunan 

kebijakan pimpinan; 

i. Melakukan administrasi ijazah dan transkrip 

akademik; 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan 

sebagai pertanggungjawaban 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan. 

  Ka. Bag.  

Keuangan 

Kepala Bagian Keuangan memeiliki tugas dan 

kewajiban sebagai berikut: 

a. Bersama-sama dengan Ketua STIE YA Bangko 

dalam menyusun rencana dan program kerja 

Bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana 

dan program kerja Bagian; 

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada 

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karier; 

d. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan dan kepegawaian; 

e. Melakukan penerimaan, penyimpanan, 

pengeluaran, pembuktian dan pertanggung 

jawaban keuangan; 

f. Melakukan pembayaran gaji, tunjangan ikatan 

dinas, lembur, vakasi, perjalanan dinas, pekerjaan 

borongan dan pembelian; 

g. Menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep 

rencana pembayaran rutin dan pembangunan; 

h. Menyiapkan bahan untuk menyusun konsep 

rencana kebutuhan pegawai (formasi pegawai), 

mutasi pegawai seperti kenaikan pangkat, 
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kenaikan jabatan, pelimpahan pegawai, 

penempatan, pemindahan, pensiun sesuai dengan 

data dan informasi untuk 

diproses lebih lanjut; 

i. Menyusun konsep pengembangan pegawai seperti 

pelatihan, Ujian Dosen,kursus, diklat dan lain-

lain; 

j. Melakukan urusan yang berkaitan dengan cuti dan 

pelayanan kesejahteraan pegawai, seperti 

santunan kematian, insentif, lembur, dan lain-lain; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan 

sebagai pertanggungjawaban 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan. 

  Ka. Bag.  

Kemahasiswaan 

Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Kemahasiswaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Bersama-sama dengan Ketua STIE YA Bangko 

dalam menyusun rencana dan program kerja 

Bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana 

dan program kerja Bagian; 

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada 

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karier; 

d. Mengkoordinir semua kegiatan lembaga 

kemahasiswaan bidang kesejahteraan mahasiswa, 

penalaran, bakat minat, PKM, dan hubungan 

alumni; 

e. Mengkoordinir semua kegiatan administrasi 

Bagian Kemahasiswaan; 

f. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan 

bagian kemahasiswaan; 

g. Mengkoordinir dan membuat 

pertanggungjawaban kegiatan Orientasi 

Mahasiswa (ORMAWA), KKN Mapres, dan 

wisuda; 

h. Membuat SOP bagian kemahasiswaan; 

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan 

sebagai pertanggungjawaban 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan. 
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN 

 

 

A. Penjelasan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YA Bangko Jambi 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. 

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 YA Bangko  Jambi harus 

mempunyai gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan 
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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 YA Bangko  Jambi 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 YA Bangko  Jambi 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 YA 

Bangko Jambi. Mandat tersebut perlu diperhatikan agar Renstra yang disusun 

sejalan dengan kebijakan-kebijakan Yayasan Alfafa. Penetapan visi dan misi 

STIE YA Bangko Jambi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi STIE YA 

Bangko Jambi serta perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. 

 

B. Visi : 

“Menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam pengembangan 

kajian keilmuan dan terapan di bidang ekonomi dan manajemen yang 

berlandaskan pada nilai-nilai keislaman untuk kemaslahatan bangsa.” 
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C. Misi : 

Menyelengarakan pendidikan di bidang ilmu ekonomi dan manajemen 

yang memiliki kualitas, integritas, dan profesional dengan mengusung nilai-

nilai keislaman untuk mewujudkan para pemimpin dan pelaku bisnis yang 

unggul dan bermartabat serta berkontribusi pada pembangunan bangsa 

Indonesia. 

 

D. Tujuan 

STIE YA Bangko berkomitmen untuk menghasilkan Sarjana yang 

terdidik dan profesional serta memiliki keahlian di bidangnya. Untuk itu, 

tujuan dari penyelenggaran STIE YA Bangko Jambi adalah: 

1. Terciptanya Sarjana yang mampu memahami dan memiliki pengetahuan, 

kecerdasan dan ketrampilan sebagai motivator pembangunan dalam 

berbagai bidang ilmu. 

2. Terciptanya Sarjana yang mampu mempraktekkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kecerdasan dan ketrampilan dalam mengemban tugas sehari-

hari. 

3. Terciptanya atmosfir akademik yang sehat serta didukung oleh budaya 

ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, keterbukaan, inovatif, kreatif, 

dan bertanggung jawa. 

4. Terciptanya kesepadanan antara keahlian yang dihasilkan lulusan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YA Bangko Jambi dengan kebutuhan pada dunia 

kerja, baik di Merangin maupun daerah lainnya di Indonesia bahkan untuk 

luar negeri. 
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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 

Kondisi internal ini menggambarkan faktor-faktor dari dalam yang 

memuat kekuatan dan kelemahan (strengths and weaknesses) yang ada di 

STIE YA Bangko. Pada langkah ini diharapkan dapat tersusun kekuatan dan 

kelemahan STIE YA Bangko yang menentukan keberhasilan dan kegagalan 

dalam peningkatan kualitas pendidikannya. Disamping itu juga dapat 

diketahui kekuatan dan kelemahan STIE YA Bangko dalam menjalankan dan 

mencapai kinerjanya (masa lalu dan proyeksi masa depan), sehingga 

memungkinkan untuk menggerakkan semua faktor- faktor pendukung 

keberhasilan pencapaian visi dan misi Prodi. Berikut hasil analisis faktor 

internal di STIE YA Bangko ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut 

ini: 

Tabel 1. Daftar Kekuatan (Strengths) STIE YA Bangko 

No Aspek Uraian Kekuatan 

 

1. 

 

Pesaing 

1.Tidak ada institusi yang sama dikabupaten Merangin 

2. Memiliki Integrasi keislaman secara kelembagaan dan 

keilmuan 

 

2. 

Pengguna lulusan 1. memiliki etika yang santun 

2. memiliki resistensi yang kuat 

 

3. 

Sumber calon 

mahasiswa 

1.  Memiliki  pemahaman  agama  yang  kuat  karena  

sebagian  besar lulusan Madrasah  

 

 

4. 

 

Sumber calon dosen 

1.  Memiliki  pemahaman  agama  yang  kuat  karena  

sebagian  besar lulusan Ma’had 

2. diberikan pelatihan integrase keislaman dalam 
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menerapkan ilmu pengetahuan 

 

5. 

Sumber tenaga 

kependidikan 

1. memiliki pengalaman atau jam terbang yang tinggi 

2. Pelayanan yang cepat dan tanggap dengan berbasis IT 

6. E-learning - 

 

7. 

Kebutuhan dunia 

usaha/industri dan 

masyarakat 

1. memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh 

8. Mitra 1. Memahami perkembangan lembaga keuangan mikro 

9. Aliansi - 

 

 

Tabel 2. Daftar Kelemahan (Weaknesses) STIE YA Bangko 

 

No Aspek Uraian Kelemahan 

 

1. 

 

Pesaing 

1. minimnya Jumlah Doktor 

2. minimnya sertifikasi profesi 

 

2. 

Pengguna lulusan 1. kompetensi komunikasi yang masih lemah 

2. Terlalu mudah mencari pekerjaan baru 

 

3. 

Sumber calon 

mahasiswa 

1. Dominasi calon mahasiswa masih Provinsi Jambi wilayah 

Barat 

 

4. 

Sumber calon dosen 1. didominasi strata Magister 

2. Didominasi para akademisi 

 

5. 

 

Sumber tenaga 

kependidikan 

1. didominasi Strata Sarjana 

2. rasio ketersediaan Tenaga Kependidikan yang belum 

ideal (1:268) 

3. latar belakang pendidikan yang belum sesuai 

 

6. 

 

E-learning 

1. Minimnya dosen yang menggunakan E-Learning 

2. Kurangnya sosialisasi e-learning 

 

7. 

Kebutuhan dunia 

usaha/industri dan 

masyarakat 

1. - 

8. Mitra 1. - 

9. Aliansi 1. - 

 

 

C. Lingkungan Eksternal 

Untuk memahami apa yang terjadi pada lingkungan eksternal Institusi 

STIE YA Bangko, maka  dilakukan  analisis  faktor  eksternal.  Analisis  

ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari luar yang memuat 

kesempatan dan ancaman (opportunities and threats) yang ada di Institusi 

STEI YA Bangko. Daftar kesempatan memuat peluang peningkatan kualitas 
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akademik yang ada saat ini dan kemungkinan pengembangan program 

unggulan di STIE YA Bangko. Sedangkan daftar ancaman memuat sejumlah 

kendala yang dirasakan saat ini maupun rencana potensial yang akan 

dikembangkan di STIE YA Bangko. Hasil analisis faktor eksternal di STIE 

YA Bangko ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini: 

 

Tabel  3. Daftar Kesempatan (Opportunities) STIE YA Bangko 

No Aspek Uraian Kesempatan 

 

1. 

 

Politik 

- 

  - 

 

2. 

 

Ekonomi 

1. Pembentukan badan ekonomi kreatif pada tingkat nasional 

2. UU tentang UMKM 

  3. PP nomer 74 tahun 2017 tentang roadmap E-Commerce. 

Perkembangan Digital Ekonomi yang sangat cepat 

  4. GDP indonesia menduduki peringkat nomer 15 di Dunia 

 

3. 

 

Kebijakan 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

 

4. 

 

Sosial 

1. Penggunaan internet (social media) masyarakat Indonesia 

menduduki peringkat nomer 4 di dunia (Lembaga survei E-

marketers, 2019) 

5. Budaya 1. restrukturisasi norma masyarakat 

6. Iptek 1. Mudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang tebarukan 

  2. Kenudahan akses teknologi 

 

Tabel 4. Daftar Ancaman (Threats) STIE YA Bangko 

No Aspek Uraian Ancaman 

 

1. 

 

Politik 

1. Perubahan kebijakan yang berakibat pada perubahan tata 

kelola pada tingkat UPPS 

 

2. 

 

Ekonomi 

1.  Perubahan  Fintech  yang  pesat  tidak  didukung  dengan  

perubahan kurikulum dan SDM yang cepat. 

 

3. 

 

Kebijakan 

- 

- 

4. Sosial 1. masyarakat yang kecanduan teknologi 

 

5. 

 

Budaya 

1. berkembangnya sifat hedonism 

2. terkikisnya budaya local (local wisdom) 

 

 

6. 

 

 

Iptek 

1. budaya membaca buku menjadi kurang 

2. perilaku immoral mahasiswa 

3. berubahnya struktur pasar tenaga kerja yang tergantikan 

oleh teknologi 
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BAB VI 

RENCANA STRATEGIS 

 

A. Perubahan Lingkungan Strategis 

Konsep dasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah mempertajam dan 

memperdalam wawasan bahwa STIE YA Bangko merupakan bagian dari suatu 

lingkungan. STIE YA Bangko harus dipandang sebagai sub-sistem dari sistem 

lokal, sistem nasional, dan sistem global. STIE YA Bangko hanya dapat hidup 

dan berkembang apabila dapat menghasilkan yang sesuai dengan dan diterima 

oleh kebutuhan sistem tersebut. Ditinjau dari sistem pasar, STIE YA Bangko 

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 YA Bangko Jambi harus selalu  

memantau dan mengantisipasi perubahan faktor lingkungan, baik internal 

maupun eksternal. Abad ini ditandai oleh perubahan yang sangat 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 YA Bangko  

mengantisipasi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut: 

1. Perubahan kemampuan STIE YA Bangko dalam  menggali dana untuk 

membiayai anggaran kebutuhan rutin dan pengembangan STIE YA Bangko 

Jambi. 

2. Perubahan tuntutan masyarakat agar keluaran perguruan tinggi lebih 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Perubahan lingkungan pendidikan, yaitu persaingan antar perguruan tinggi 

yang makin ketat, bahkan regulasi pendidikan memungkinkan bermunculan 

perguruan tinggi luar negeri yang menawarkan jasa di Indonesia. Hal ini 
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menuntut STIE YA Bangko Jambi 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 YA Bangko  Jambi pada 

tahun 2022-2026 adalah: 

1. Terciptanya Sarjana yang mampu memahami dan memiliki pengetahuan, 

kecerdasan dan ketrampilan sebagai motivator pembangunan dalam 

berbagai bidang ilmu. 

2. Terciptanya Sarjana yang mampu mempraktekkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kecerdasan dan ketrampilan dalam mengemban tugas sehari-hari. 

3. Terciptanya atmosfir akademik yang sehat serta didukung oleh budaya 

ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, keterbukaan, inovatif, kreatif, 

dan bertanggung jawa. 

4. Terciptanya kesepadanan antara keahlian yang dihasilkan lulusan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YA Bangko Jambi dengan kebutuhan pada dunia 

kerja, baik di Merangin maupun daerah lainnya di Indonesia bahkan untuk 

luar negeri. 

 

C. Isu-isu Strategis 

Setelah mengkaji berbagai kondisi internal dan eksternal, dan dengan 

memperhatikan empat arah kebijakan pengembangan STIE YA Bangko  Jambi 

menuju 2025 yaitu: Tata Kelola Organisasi dan Manajemen, Sumberdaya 

Manusia, Sarana dan Prasarana, Mahasiswa dan Lulusan, serta Kurikulum dan 
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Proses Pembelajaran, maka STIE YA Bangko Jambi 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 

 

D. Sasaran Strategis 

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah ditetapkan, dengan 

memperhatikan tujuan strategis yang hendak dicapai, STIE YA Bangko  Jambi 

menetapkan sasaran strategis berikut: 

No. Isu Strategis Sasaran Strategis 

1. Kurikulum dan 

Proses 

Pembelajaran 

a. Pemutakhiran berkelanjutan atas kurikulum KKNI 

b. Pemutakhiran berkelanjutan atas Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

dan Kontrak Kuliah (KK) 

c. Peningkatan pemanfaatan website STIE YA Bangko  Jambi 

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 dan 

Lulusan 

a. Pengendalian jumlah penerimaan mahasiswa baru; 

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 
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IPK) 

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 

kepada 

Masyarakat 

Peningkatan kuantitas dan kualitas PKM dosen dan mahasiswa 

5 Sumberdaya 

Manusia 

a. Pengembangan kualifikasi dosen tetap 

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 

6 Prasarana dan 

Sarana 

a. Penyediaan, pemeliharaan dan pemutakhiran prasarana utama 

(ruang 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 sistem penyusunan program kerja dan 

penganggaran terpadu 

d. Penambahan kapasitas bandwidht internet ruang kelas, ruang 

kerja, dan area hotspot 

e. Pemutakhiran website STIE YA Bangko Jambi. 

f. Pemutakhiran data institusi dan program studi pada Pangkalan 

Data Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti 

g. Penyusunan blue print pengembangan, pengelolaan, dan 

pemanfaatan sistem informasi 

9 Sistem 

Penjaminan Mutu 

Internal 

a. Pemutakhiran dan pengembangan dokumen SPMI yang 

mencakup: kebijakan, manual mutu, standar mutu, formulir, 

standard operating procedures (SOP), dan instruksi kerja. 

b. Implementasi penjaminan mutu di seluruh unit kerja yang 
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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 

dan Program 

Studi 

a. Peningkatan peringkat akreditasi institusi perguruan tinggi 

b. Peningkatan peringkat akreditasi program studi. 

c. Menjadikan STIE YA Bangko  Jambi sebagai Sekolah Tinggi 

Unggulan LLDIKTI Wilayah IV 

d. Akreditasi jurnal ilmiah berbasis open journal system (OJS) 

 

 

E. Tonggak Capaian (Milestone) 

Target akhir dari Rencana Strategis STIE YA Bangko Jambi 2022-2026 

ini adalah Unggul ditingkat Nasional pada akhir tahun 2026. Rumusan tujuan 

dan pentahapan pencapaian rencana strategis dari tahun 2022-2026 disajikan 

dalam Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Strategi Pencapaian 

Untuk mencapai unggul ditingkat Nasional pada akhir tahun 2026 tersebut, 

STIE YA Bangko Jambi menerapkan lima strategi umum berikut: 

1. Re-Structuring. Menyelaraskan struktur organisasi STIE YA Bangko  

Jambi 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). 

 

Penguatan 

kelembagaan & 

modernisasi 

 

 

Unggul diwilayah 

Bangko 

 

 

Unggul ditingkat 

Jambi 

 

 

Unggul ditingkat 

Nasional 

 

2023-2024 

 

 
2022-2023 

 

2025-2026 

 

2024-2025 
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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 perguruan tinggi perlu dimutakhirkan dan 

dikembangkan. Tujuannya adalah agar setiap UK yang ada di STIE YA 

Bangko  Jambi 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 prinsip- 

prinsip kewirausahaan dalam mengelola STIE YA Bangko  Jambi 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 YA Bangko  Jambi, 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 YA Bangko  

Jambi 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 YA 

Bangko Jambi. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis STIE YA Bangko Jambi 2022 – 2026 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 YA Bangko Jambi 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. 

Apabila 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 YA Bangko Jambi 

atas persetujuan senat STIE YA Bangko Jambi. 

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) YA Bangko Jambi. 

 

 

Jambi, 1 September 2022 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)  

Y A Bangko Jambi 

 

 

 

 

Ricky Radius Sugiarto, S.E., M.M. 

NIP.  1003049002 
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