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Welcome To A Brighter Future
“ Menjadi Sekolah Tinggi Unggulan di Jawa Barat Yang Berdaya Saing Global
Pada Bidang Ekonomi dan Bisnis Tahun 2014 ”
(To be an excellent collage in west Java has globally competitive ability in the field of economy

and business in 2014)
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI “YASA ANGGANA” GARUT
Nomor : 018/STIE-YA.K/III/2010
Tentang
RENCANA STRATEGIS 2010-2014
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI “ YASA ANGGANA “ GARUT,
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI “ YASA ANGGANA “ GARUT,
Menimbang

:

a.

Bahwa dalam upaya memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di lingkungan STIE “Yasa Anggana” Garut, perlu
dilakukan perencanaan strategis yang terintegrasi melalui satu konsep Rencana Strategis.

b. Bahwa Rencana Strategis ini merupakan ketentuan yang harus dijadikan landasan dalam pengelolaan STIE “Yasa Anggana”
Garut dan apabila dipandang perlu pengaturan lebih lanjut, akan diatur melalui peraturan-peraturan tambahan yang disahkan
oleh Ketua STIE “Yasa Anggana” Garut.
Mengingat

:

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 34/Dikti/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Dirjen
Dikti Nomor. 08/Dikti/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman,
Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca sarjana di Perguruaan Tinggi.
d. Surat Keputusan No. 002/STIE-YA.K/1995 tentang Tata Kerja organisasi STIE “Yasa Anggana” Garut;

Memperhatikan

:

1. Keputusan Rapat Pimpinan dan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Yasa Anggana“ Garut pada tanggal 22 Pebruari
2010.
2. Tim perumus penyusunan Rencana Strategis “Yasa Anggana” Garut Tahun 2010-2014.
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:

RENCANA STRATEGIS STIE ”YASA ANGGANA” GARUT TAHUN 2010-2014, SEBAGAIMANA TERLAMPIR
DALAM SURAT KEPUTUSAN INI.

Ketiga

:

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini ketentuan-ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan ini
dinyatakan tidak berlaku.
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Keempat

:

Hal – lain yang belum diatur dalam Rencana Strategis akan diatur secara terpisah dalam Rencana Operasional dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelima

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana
mestinya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

:
:

Garut
10 Maret 2010

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ( STIE )
“ YASA ANGGANA “ GARUT
Ketua,

Siti Aminah, Dra

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Yayasan Pendidikan dan Pelatihan “Yasa Anggana “ Garut
2. Senat STIE “Yasa Anggana” Garut
3. Pimpinan STIE “Yasa Anggana” Garut
4. File
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PENGANTAR
Dalam menapaki era informasi, teknologi dan globalisasi, lembaga pendidikan khusunya perguruan tinggi, akan dihadapkan pelbagai tantangan dan
peluang yang bersifat global senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika . Perubahan dimaksud dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Diyakini, di masa depan, ilmu pengetahuan akan menjadi penggerak utama
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan
kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat pokok bagi kemajuan suatu bangsa.

Melihat fenomena tersebut, lembaga pendidikan khusunya perguruan tinggi, akan menempati posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan bangsa. Untuk itu STIE Yasa Anggana Garut sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang tumbuh dan berkembang di wilayah
Kabupaten Garut berbasis kearifan lokal dengan memanfaat-kan teknologi informasi dan komunikasi berharap dapat memainkan peran untuk menciptakan
tatanan masyarakat yang knowledge based society, yaitu tatanan masyarakat yang diperlukan di era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based
economy).

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan
secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskrimininatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan
bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sekarang sudah dinilai sebagai industri dan terlalu komersial, yang bertujuan untuk memperoleh laba
semaksimal mungkin. Untuk itu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) “Yasa Anggana” Garut tetap akan berpijak pada prinsip bahwa pendidikan, khususnya
pendidikan tinggi, bukan merupakan badan hukum kapitalis. Misi sosial tetap diemban tanpa harus mengorbankan masyarakat yang kurang mampu untuk
melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
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Rencana Strategis merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan
mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang
sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan renstra tersebut, selanjutnya dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan.
Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai program pengembangan yang perlu ditempuh termasuk di dalamnya penentuan
indikator-indikator keberhasilannya. Rencana strategis (Renstra) 2010-2014 merupakan keberlanjutan dari Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE) “Yasa Anggana” Garut dan disusun sebagai pedoman dalam mengantisipasi perkembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dalam
suasana yang semakin mengglobal, namun tanpa melupakan situasi lokal yang sedang dihadapi. Persaingan yang dihadapi juga semakin ketat, karena banyaknya
pilihan yang tersedia bagi masyarakat guna melanjutkan ke pendidikan tinggi. Persaingan antar perguruan tinggi tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan
sebagai tantangan dan peluang.
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Bab 1
Pendahuluan

1.1.

DAFTAR ISTILAH

1.

Kebijakan Umum adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat bagi seluruh civitas akademika STIE
“Yasa Anggana” Garut.

2.

Visi, adalah cara pandang jauh ke depan kemana STIE “Yasa Anggana” Garut harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi tidak terikat
waktu, menggambarkan layanan global yang berkelanjutan dan berlaku sebagai kerangka dasar bagi sistem perencanaan STIE “Yasa Anggana” Garut.

3.

Misi, adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh STIE “Yasa Anggana” Garut agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, disamping
itu misi juga mengekspresikan alasan khas keberadaan STIE “Yasa Anggana” Garut, umumnya mengandung identifikasi tentang apa maksud, mengapa
dan untuk siapa STIE “Yasa Anggana” Garut ini diadakan.

4.

Tujuan, adalah merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan pada hakekatnya merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun
waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

5.

Sasaran, adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.
Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

6.

Falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh STIE “Yasa Anggana” Garut

7.

Prinsip adalah falsafah dan tata nilai (core values) yang menggambarkan bagaimana STIE “Yasa Anggana” Garut dapat mengendalikan dan memotivasi diri
dalam mengemban misi.

8.

Nilai Dasar adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga
atau berguna bagi kehidupan manusia khususnya di lingkungan STIE “Yasa Anggana” Garut
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9.

Rencana Strategis, adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program
yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

10.

Rencana Operasional (Renop) adalah rencana implementasi Rencana Strategis dalam kurun waktu satu tahun. Renop sering juga disebut Rencana
Tahunan. Renop berisi langkah-langkah operasional yang akan ditempuh selama satu tahun oleh lembaga, unit-unit, dan/atau individu-individu staf
dalam rangka mencapai tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan jabaran dan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan strategis.

11.

Rencana Tindak (Action Plan), adalah jabaran strategi berupa rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai setiap objective yang telah
ditetapkan.

12.

Analisis SWOT (Internal & External Assessment), adalah analisis dan evaluasi baik secara internal terhadap kekuatan-kekuatan (strenghts) dan kelemahankelemahan (weaknesses) dari STIE “Yasa Anggana” Garut saat ini maupun secara eksternal terhadap peluang (opportunity) dan tantangan (threats) dari
luar.

13.

Isu Strategis, adalah kesulitan atau masalah yang perlu diantisipasi karena berpengaruh besar dan bermakna terhadap fungsi dan kinerja lembaga. Isu
strategis terkait langsung dengan: (1) keluaran atau hasil yang merupakan dampak dari kinerja organisasi secara menyeluruh; (2) kontroversi pada
anggota sivitas akademika terhadap dampak tersebut; dan (3) konsekuensi dari suatu isu yang berupa perbedaan pendapat terhadap alokasi sumberdaya
dan bervariasinya keluaran yang direncanakan.

14.

Strategi Unggulan, adalah strategi yang diprioritaskan pencapaiannya dalam 10-15 tahun mendatang dengan didasarkan pada ketersediaan sumberdaya
pendukung.
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1.2.
1.

KERANGKA KEBIJAKAN
KEBIJAKAN UMUM
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) “Yasa Anggana” Garut diselenggarakan pada tahun 1995 berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No.

012/D/O/1995 tanggal 23 Februari 1995 dan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan dan Pelatihan “Yasa Anggana” Garut yang didirikan berdasarkan Akta
Notaris Ny. Dedeh Karyana, S.H. No. 24 tanggal 22 Nopember 1994 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana No. 11,
Tanggal 28 Juli 1999, serta Akta Perubahan berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana No. 44, Tanggal 14 Juni 2010. STIE
“Yasa Anggana” Garut menyelenggarakan Program Studi Manajemen Jenjang S-1 dan Program Studi Keuangan dan Perbankan Diploma Tiga (D-3). Kedua
Program Studi telah memperoleh ijin perpanjangan operasional berdasarkan Surat Dirjen Dikti Nomor 2804/D/T/K-IV/210 Tanggal 2 Juli 2010 untuk Program
Studi Manajemen Jenjang S-1 dan Surat Dirjen Dikti Nomor 2538/D/T/K-IV/2009 Tanggal 19 Juni 2009 untuk Program Studi Keuangan dan Perbankan Jenjang D-3.
Didirikannya STIE ”Yasa Anggana” Garut merupakan pengejawantahan dari cita-cita para pendiri Yayasan Pendidikan dan Pelatihan “Yasa Anggana” Garut
untuk, menghadirkan suatu institusi pendidikan tinggi yang merupakan pusat keunggulan di tingkat daerah khususnya Kabupaten Garut, dengan mengedepankan
kualitas pembelajaran sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kredibel serta mampu bersaing dalam kompetisi masa depan yang bertumpu pada Knowledge
Base Society. Para pendiri STIE ”Yasa Anggana” Garut menyadari bahwa hakekat kompetisi dalam dunia politik, sosial, dan ekonomi dimasa depan tidak lain
adalah kompetisi Sumber Daya Manusia.
Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai krisis dan perubahan besar yang pada akhirnya diharapkan akan melahirkan suatu tatanan
masyarakat madani (civil society). Perubahan-perubahan ini dicirikan dengan demokratisasi, otonomi dan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Dalam
masyarakat Indonesia yang majemuk dan menghadapi perubahan-perubahan, perguruan tinggi dihadapkan pada peluang dan sekaligus tantangan global dengan
lingkungan dan tatanan yang terus berubah dengan cepat. Di dalam masyarakat masa depan, ilmu pengetahuan diyakini akan menjadi penggerak utama
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan merupakan peluang dan tantangan yang memerlukan
tanggapan cepat dan strategis. Civitas Akademika STIE “Yasa Anggana” Garut bertekad berperan sebagai kekuatan intelektual bagi lahirnya masyarakat baru yang
berbasis pengetahuan (knowledge society) khususnya dalam menunjang pengembangan Masyarakat Kabupaten Garut.
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Tuntutan dan harapan masyarakat semakin meningkat sehingga menuntut STIE “Yasa Anggana” Garut untuk berkewajiban menghasilkan lulusan yang
berkualitas dan mampu berdiri setara dalam pergaulan masyarakat, berperan aktif dalam menggerakkan

roda ekonomi dan pembangunan bangsa, serta

menghasilkan karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan bangsa pada umumnya dan keunggulan lokal pada khususnya. Dalam Iklim suasana dan
semangat otonomi daerah, STIE ”Yasa Anggana” Garut mempunyai peluang besar untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah berdasarkan keunggulan
strategisnya. Agar dapat memanfaatkan keunggulan strategis secara lebih optimal, diperlukan jaminan tatanan manajemen STIE ”Yasa Anggana” Garut menuju
kemandirian dalam menentukan kebijakan yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan masyarakat. Tatanan baru dengan asas kemandirian
akan merupakan perangkat yang memperlancar pelaksanaan peran-peran dan pemenuhan harapan-harapan. Kemandirian ini juga diperlukan untuk mewujudkan
institusi STIE ”Yasa Anggana” Garut yang efektif, efisien, berkualitas, dalam pengelolaannya serta sekaligus akuntabel pada masyarakat.
Dengan kemandiriannya, STIE ”Yasa Anggana” Garut harus dapat meningkatkan perannya sebagai kekuatan penting dalam mengembangkan Daerah
Kabupaten Garut umumnya Jawa barat, melalui peran aktif dalam membentuk masyarakat masa depan yang toleran dalam keragaman, damai, serta lebih adil
dan beradab dengan Program Tri Dharma Perguruan Tingginya.

2.

DASAR HUKUM

1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4) Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor

34/Dikti/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Dirjen Dikti Nomor.

08/Dikti/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan - Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca sarjana di Perguruan Tinggi.

5) Renstra Kemdiknas 2010-2014
6) Statuta STIE “Yasa Anggana” Garut
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3.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Rencana strategis STIE “Yasa Anggana” Garut dimaksudkan untuk:
1)

Menjamin kesinambungan kegiatan/program menuju pencapaian tujuan STIE “Yasa Anggana” Garut.

2)

Menyiapkan suatu kerangka kerja yang runtut bagi pertumbuhan dan pengembangan STIE “Yasa Anggana” Garut.

3)

Menyiapkan strategi bagi pengalokasian sumberdaya.

Tujuan
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis ( Renstra) STIE “Yasa Anggana” Garut 2010-2014 adalah :

4.

1)

Sebagai alat untuk mengantisipasi perkembangan, dinamika, kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

2)

Sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan atau tindakan dalam kurun waktu tertentu.

3)

Sebagai pedoman dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara efesien.

4)

Sebagai alat untuk mewujudkan misi STIE “Yasa Anggana” Garut.

5)

Sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan pengembangan STIE “Yasa Anggana” Garut.

6)

Sebagai alat untuk menilai kinerja STIE “Yasa Anggana” Garut.

RUANG LINGKUP
Rencana Strategis STIE “Yasa Anggana” Garut 2010-2014 mencakup berbagai aspek pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana. Rencana strategis ini juga dimaksudkan untuk mendorong timbulnya gagasan serta ide baru
dalam mengantisipasi globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Betapapun baiknya suatu rencana, namun
untuk dapat merealisasikan rencana tersebut menjadi kenyataan sangat diperlukan persiapan, kesiapan, komitmen dan tanggung jawab moral dari semua sivitas
akademika STIE “Yasa Anggana” Garut.
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Bab 2
Dasar Rencana Strategis

2.1.

FALSAFAH, PRINSIP DAN NILAI DASAR

1.

FALSAFAH DASAR

Hak hidup STIE ”Yasa Anggana” Garut berasal dari dan terdapat dalam pengabdian diri, dan hak hidup tersebut hanya dapat kekal serta membawa hasil
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, jika ia bersatu dan bertunggal dengan masyarakat, maka berdasarkan asas Pancasila, idealisme STIE ”Yasa Anggana”
Garut senantiasa berpijak pada nilai dasar yakni, dedikasi, loyalitas dan integritas juang yang semata-mata dipersembahkan demi kemajuan masyarakat, bangsa
dan negara.

2.

PRINSIP DASAR

1)

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik.

2)

Kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara bertanggungjawab.

3)

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang berkualitas.

4)

Kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi, & pengutamaan pada kepentingan institusi.

5)

Kepemimpinan kolektif yang didasarkan atas azas kebersamaan.
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3.

4.

NILAI DASAR

1)

Dedikasi

2)

Loyalitas

3)

Integritas

4)

Kejujuran dan Keterbukaan

ORIENTASI

(1)

(2)

(3)

Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter :
a.

mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.

b.

cakap, beriman dan bertakwa,

c.

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat,

d.

memiliki kemampuan akademik dan profesional,

e.

mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan teknologi,

f.

berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan,

Penelitian dan pelayanan masyarakat yang mencakup:
a.

pengembangan IPTEKS secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan keunggulan bangsa maupun keunggulan lokal,

b.

pemanfaatan hasil IPTEKS untuk memberdayakan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional dan daerah.

c.

penelitian dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis perlu mendapat perhatian khusus.

Penyediaan sarana-prasarana kampus untuk mendukung posisi STIE “Yasa Anggana” Garut menuju ke arah standar mutu nasional maupun
regional.

(4)

Pengembangan jaringan kerjasama menuju pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur sejalan dengan kebijakan nasional
maupun kebijakan pemerintah daerah.
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5.

STRATEGI KEUNGGULAN

1)

Quality Exellence / Keunggulan Kualitas

2)

Sustainable Growth / Pertumbuhan Berkelanjutan

3)

Knowledge Creation / Kreatifitas Pengembangan Ilmu Pengetahuan

4)

Entrepreunial university / Kampus Wirausaha

6.

Motto : Welcome To A Brighter Future

2.2.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN

1.

VISI
“ Menjadi Sekolah Tinggi Unggulan di Jawa Barat Yang Berdaya Saing Global Pada Bidang Ekonomi dan Bisnis Tahun 2014 ”

(To be an excellent

collage in west Java has globally competitive ability in the field of economy and business in 2014)

2.

MISI
1)

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global pada
Bidang Ekonomi dan Bisnis.

2)

Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan serta
menjalin kerjasama yang berkelanjutan.

3)

Melaksanakan tata kelola perguruaan tinggi yang baik menuju Good University Governance
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3.

TUJUAN

1)

Menghasilkan sumber daya manusia / lulusan yang profesional dan berdaya saing global di bidang Ekonomi dan Bisnis dilandasi oleh nilai-nilai
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia.

2)

Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan baik mutu,
jumlah maupun sarana publikasi sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya ekonomi dan meningkatkan
kerjasama yang berkelanjutan dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah.

3)

Meningkatkan sistem tata kelola dan manajemen perguruaan tinggi yang baik menuju Good University Governance melalui penguatan sistem
penjaminan mutu internal dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai basis pelayanan kepada civitas akademika, stakeholder
maupun masyarakat luas.

4.

SASARAN

Untuk Tujuan 1 :
1)

Terciptanya sumber daya manusia / lulusan yang profesional dan berdaya saing global di bidang Ekonomi dan Bisnis
Untuk Tujuan 2 :

2)

Tercapainya peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan baik
mutu, jumlah maupun sarana publikasi sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya ekonomi dan
meningkatkan kerjasama yang berkelanjutan dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah.
Untuk Tujuan 3 :

3)

Tercapainya sistem tata kelola dan manajemen perguruaan tinggi yang baik menuju Good University Governance melalui penguatan sistem
penjaminan mutu internal dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai basis pelayanan kepada civitas akademika, stakeholder
maupun masyarakat luas
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5.

STRATEGI PENCAPAIAN
Strategi untuk sasaran 1 :
1) Periode Tahun 2010-2012
a. Optimalisasi proses pendidikan dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi
b. Optimalisasi peningkatan suasana akademik yang sesuai standar mutu
c. Optimalisasi sarana dan prasarana pembelajaran.
d. Optimalisasi pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik.
Strategi untuk sasaran 2 :
2) Periode Tahun 2011-2013
a. Optimalisasi peningkatan mutu, jumlah dan sarana penelitian ilmiah yang dipublikasikan
b. Optimalisasi sumber-sumber pendanaan baik internal maupun eksternal melalui pengembangan unit bisnis dan kerjasama
c. Optimalisasi partisipasi publik, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan
bisnis.
Strategi untuk sasaran 3 :
3) Periode Tahun 2011-2014
a. Optimalisasi peran dan tugas Senat Perguruaan Tinggi
b. Optimalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
c. Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi
d. Optimalisasi Peningkatan Citra STIE “Yasa Anggana” Garut

6.

TOLOK UKUR KEBERHASILAN
1)

Terserapnya minimal 75 % lulusan di pasar kerja maupun secara mandiri maupun 25 % melakukan aktivitas wirausaha pada akhir tahun 2014.

2)

Tercapainya peningkatan mutu dan jumlah penelitian ilmiah secara bertahap dalam setiap tahunnya.

3)

Tersedianya sarana publikasi hasil penelitian berupa jurnal ilmiah terakreditasi di tingkat intitusi pada akhir tahun 2012.
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4)

Terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menunjang terhadap pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat minimal 2 kali
dalam setiap tahunnya.

5)

Tercapainya kualitas kerjasama yang berkelanjutan dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam menunjang pelaksanaan tri dharma
perguruaan tinggi.

6)

Terimplementasikannya sistem tata kelola dan manajemen perguruaan tinggi melalui penguatan sistem penjaminan mutu internal pada akhuir
tahun 2013.

7)

Tersedianya fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang sebagai berbasis pelayanan kepada civitas akademika, stakeholder maupun masyarakat
luas di semua bidang / unit kerja pada ahir tahun 2014.
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Bab 3
Analisis Situasi Lingkungan Internal & Eksternal

3.1.

ISU STRATEGIS
Memandang STIE “Yasa Anggana” Garut sebagai subsistem dari sistem lokal, sistem nasional, dan sistem global. STIE “Yasa Anggana” Garut hanya dapat

hidup dan berkembang apabila keluarannya dapat sesuai dan diterima dengan kebutuhan sistem tersebut. STIE “Yasa Anggana” Garut ditinjau dari sistem pasar
hanya dapat hidup apabila keluarannya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau pihak-pihak yang berkepentingan (staholder) antara lain: mahasiswa,
masyarakat, lingkungan bisnis, industri dan pemerintah. Lingkungan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah lingkungan internal yaitu tenga
akademik / tenaga administratif. Dalam cara pandang yang demikian, STIE “Yasa Anggana” Garut 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 yang berkelanjutan. Berdasarkan perspektif pandang tersebut dapatlah ditetapkan perubahan-perubahan pada lingkungan strategis sehingga
dapat ditetapkan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:
1)

Perubahan kemampuan pemerintah maupun pihak Yayasan Pendidikan dan Pelatihan “Yasa Anggana” Garut yang terbatas dalam memberikan anggaran
yang memadai bagi kebutuhan rutin dan pengembangan STIE “Yasa Anggana” Garut.

2)

Perubahan tuntutan masyarakat agar keluarannya lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3)

Perubahan lingkungan pendidikan, makin banyaknya perguruaan tinggi baru dan dalam waktu dekat juga akan bermunculan universitas-universitas luar
negeri yang menawarkan jasanya di Indonesia. Hal ini menuntut STIE “Yasa Anggana” Garut harus mampu terus menerus meningkatkan kualitas agar
mampu bersaing.

4)

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasar perlu dikejar dan dikuasi serta dimanfaatkan baik untuk kepentingan pendidikan dan
pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
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5)

Perubahan lingkungan internal khususnya perubahan yang terjadi pada tenaga akademik / tenaga administratif, yang mengharapkan kesejahteraan lebih
banyak dan jaminan perkembangan karir yang lebih pasti.

6)

Arah pembangunan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, pangan, kesehatan, manajemen sumberdaya alam dan lingkungan.

7)

Perubahan Kebijakan/Peraturan dari monopoli ke pasar bebas atau kompetisi,

8)

Kecenderungan persaingan global pendidikan tinggi yang mengharuskan perguruan tinggi di dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya, baik dalam
penyelenggaraan maupun mutu lulusan yang kompetitif bertaraf internasional.

9)

Perubahan regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengharuskan perguruan tinggi dapat memposisikan sebagai institusi penghela kemajuan
bangsa yang berorientasi jauh ke depan, dan tidak terperangkap pada aspek solusi yang parsial dan jangka pendek.

10) Belum terbangunnya sinergi kerjasama antar perguruan tinggi dan dengan jejaring mitra strategisnya baik instansi pemerintah maupun swasta, sehingga
penyelesaian masalah nasional tidak efisien, tumpang tindih parsial, dan berjalan lamban.
11) Optimalisasi peran STIE “Yasa Anggana” Garut dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter,
kompetitif, bermutu dan kompeten serta penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
12) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridharma di STIE “Yasa Anggana” Garut yang mengharuskan pengelolaan kegiatan akademik dan manajemen
mengacu pada keprimaan operasi (operational excellence) yaitu pemanfaatan investasi sumber daya dan sistem pengelolaannya yang transparan dan
akuntabel
13) Produktivitas, mutu, dan relevansi penelitian serta pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya menunjang terwujudnya Tri Dharma Perguruaan Tinggi.
14) Perubahan pasar dari orientasi produk ke kepuasan pasar dan dari perlindungan produk ke pasar bebas
15) Perubahan kebijakan nasional tentang pengembangan pendidikan tinggi sebagai konsekuensi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Akreditasi, Quality Asurance, Sertifikasi Dosen, dll)
16) Perubahan pola pendidikan tinggi di dunia semakin cepat sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan perubahan metode pendidikan yang
berdampak pada struktur perguruaan tinggi dan paradigma konvensional dalam penyelenggaraannya.
17) Masuknya perguruaan tinggi luar negeri ke Indonesia melalui konsep e-learning dan Jumlah Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta terus meningkat
khsusunya di Kabupaten Garut.
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18) Proses pembelajaran yang belum sepenuhnya berorientasi penelitian dan kemampuan kelembagaan unit pelayanan teknis belum sepenuhnya memenuhi
standar mutu.
19) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam manajemen kelembagaan sebagai basis pengelolaan dan pelayanan masih terbatas pada bidangbidang tertentu.

3.2.

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1.

LANDASAN HUKUM :
STIE “Yasa Anggana” Garut didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Dedeh Karyana, S.H. Nomor : 24 Tanggal, 22 Nopember 1994 yang disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Garut Nomor 22/YY/PN.Garut Tanggal 28 November 1994, Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan pelatihan ”Yasa Anggana”
No. 11 Tanggal 28 Juli 1999 dan Akta Perubahan berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana Nomor : 44 Tanggal 14 Juni
2010 serta mulai menjalankan operasional pendidikannya pada tahun 1995 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 012/D/O/1995
tanggal 23 Februari 1995 dan Program Studi telah memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional berdasarkan Surat Dirjen Dikti Nomor 2538/D/T/K-IV/2009 tanggal
19 Juni 2009 dan Nomor 2804/D/T/K-IV/2010 tanggal 2 Juli 2010.

2.

JUMLAH TENAGA PENGAJAR :
Sejak diresmikan pendiriannya tahun 1995 STIE “Yasa Anggana” Garut selalu berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pengajarnya (dosen).

Sampai dengan akhir bulan Desember 2009, jumlah tenaga pengajar di STIE “Yasa Anggana” Garut seluruhnya adalah 24 Dosen Tetap yang memiliki mutu,
kualifikasi keilmuan, dan pengalaman memadai dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini tampak dari jenjang pendidikan dan jabatan akademik yang
dimiliki oleh dosen tetap, yaitu 12 orang S2 dan 12 S-1. Dalam rangka pengembangan mutu dan kualifikasi keilmuan, STIE “Yasa Anggana” Garut telah dan akan
terus meningkatkan kemampuan dosen melalui pendidikan formal dan non formal. Pada saat ini ada 3 orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan S2 dan
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3 orang sedang menempuh pendidikan S3. Diharapkan dengan pola peningkatan kemampuan akademik seperti ini, rata-rata pertumbuhan jumlah dosen dan
rata-rata kelulusan dosen dapat tepat waktu.

3.

JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI :
Untuk menunjang kegiatan akademik dan kegiatan administrasi, maka diperlukan tenaga administrasi yang memadai baik ditinjau dari segi jumlahnya

maupun dari segi kepangkatannya saat ini terdapat 17 orang tenaga administarasi.

4.

PERKEMBANGAN MAHASISWA STIE “YASA ANGGANA” GARUT :
Sejak tahun 2005 mengalami pertumbuhan, misalnya Program Studi Manajemen S-1 pertumbuhaanya sebesar 25,71 % dan Program Studi Keuangan dan

Perbankan sebesar 46,67 %, factor penyebab petumbuhaan tersebut karena beberapa hal diantaranya ; kondisi perekonomian secara nasional yang
mengakibatkan daya beli masyarakat Garut menurun, tuntutan pasar kerja yang mensyaratkan minimal lulusan diploma tiga dan sarjana, adanya anggapan
masyarakat bahwa kualitas pendidikan antara PTS dan PTN sudah hampir sama dengan adanya Akreditasi. Disamping pertumbuhan tersebut komponen
penyebab lainnya adalah adanya mahasiswa cuti dan berhenti karena DO hal ini disebabkan oleh minat mahasiswa dalam belajar yang rendah dan masalah
kondisi keuangan keluarga. Mahasiswa Program Studi Manajemen S-1 maupun Keuangan dan Perbankan D-3 lebih dari 90% berasal dari wilayah Kabupaten
Garut, sisanya tersebar dari seluruh wilayah Jawa Barat. Kondisi ini memperlihatkan sosio-ekonomi mahasiswa yang berasal dari lingkungan masyarakat daerah,
dengan sebagian besar sumber pendapatan keluarganya berasal dari bidang pertanian, perdagangan, wiraswasta, dan PNS.Jumlah mahasiswa STIE “Yasa
Anggana” Garut sejak 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dari BAAK per Desember 2010 tercatat jumlah keseluruhan mahasiswa aktif Program Studi
Manajemen s-1 dan Keuangan Perbankan D-3 adalah sebanyak 697 orang mahasiswa.

5.

SARANA DAN PRASARANA :
Sebagai Perguruan Tinggi Swasta STIE “Yasa Anggana” Garut berada dibawah Yayasan Pendidikan dan Pelatihan “Yasa Anggana” oleh karenanya

Infrastruktur yang dimiliki oleh STIE “Yasa Anggana” Garut merupakan milik Yayasan. Gedung STIE “Yasa Anggana” Garut terletak di Jalan Oto Iskandar Dinata
Nomor 278 A Tarogong Garut, saat ini luas gedung yang ada adalah 3.000 M2 diatas tanah seluas 5.000 M2. Disamping areal yang telah digunakan saat ini seluas
5.000 M2, Yayasan masih memiliki lahan disekitar Kampus yang ada seluas 10.000 M2, lahan tersebut diorientasikan bagi pengembangan STIE “Yasa Anggana” ke

STIE “YASA ANGGANA” GARUT |

welcome to a brighter future

23 | P a g e

Rencana Strategis 2010/2014

Depan dan saat tengah dalam tahap pembangunan awal berupa 6 ruang kelas 2 tahap, ruang kantor, ruang perpustakaan dan ruang laboratorium keuangan
perbankan. Infrastruktur yang kami miliki antara lain, Gedung perkuliahan yang refresentatif, yang dilengkapi dengan kursi belajar dengan standar Ergonomis,
Ruang Dosen tetap dan tidak tetap yang menjamin motivasi kerja, Ruang Administrasi, Laboratorium Komputer (20 Komputer), Perpustakaan, dll. Dalam waktu
dekat direncanakan dibuat Laboratorium Bahasa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Asing. Infrastruktur yang kami miliki senantiasa terpelihara
dengan baik sehingga layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar secara maksimal. Oleh karena prasarana yang ada merupakan milik sendiri, maka
STIE “Yasa Anggana” Garut memiliki akses yang tinggi terhadap prasarana yang ada, sehingga hal ini dapat menunjang dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sedangkan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diatur oleh pihak lembaga di bawah manajemen
lembaga. Disamping terjaminnya akses penggunaan sarana Prasarana tersebut diatas, keberlangsungan hidup STIE ”Yasa Anggana” Garut menjadi sangat tinggi
mengingat investasi tersebut merupakan modal yang sangat besar untuk pengembangan institusi Pendidikan. Dengan prasarana milik sendiri, maka akan
menjamin keberlanjutan dari ketersediaan prasarana tersebut. Sedangkan yang kemudian menjadi prioritas adalh perbaikan dan pemeliharaannya, sehingga
dapat menunjang keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di STIE ”Yasa Anggana” Garut. Prasarana yang dimiliki oleh STIE ”Yasa Anggana” Garut, apabila
dihubungkan dengan rasio antara ketersediaan prasarana dengan mahasiswa atau dosen, maka telah dianggap memenuhi syarat, walaupun demikian tidak
menutup kemungkinan untuk diadakannya penambahan penambahan prasarana untuk lebih mendukung proses belajar mengajar dalam rangka melaksanakan
misi dan mencapai visi STIE ”Yasa Anggana” Garut. Saat ini STIE “Yasa Anggana” Garut memiliki sarana yang cukup memadai untuk melaksanakan pendidikan
tinggi bidang ekonomi. Selengkapnya sarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :
a. Kampus yang Refresentatif
b. Ruang kuliah 5 kelas pada gedung 2 lantai
c. Ruang Pimpinan dan Dosen
d. Ruang Administrasi
e. Laboratorium ; Laboratorium Komputer, yang dilengkapi dengan 20 unit yang terintegrasi melalui Local Area Network (LAN) dengan fasilitas internet berbasis
Hotspot,
f. Laboratorium (Statistika Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bank Mini)
g. Perpustakaan.
h. Sarana tempat ibadah (Masjid).

STIE “YASA ANGGANA” GARUT |

welcome to a brighter future

24 | P a g e

Rencana Strategis 2010/2014

i. Ruang Serbaguna ( Auditorium )
j. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
k. Sarana parkir yang luas .

6.

PERPUSTAKAAN :
Perpustakaan STIE “Yasa Anggana” Garut memiliki koleksi terdiri dari buku-buku, majalah-majalah dan dokumen-dokumen program studi. Pelayanan

yang diberikan meliputi peminjaman buku antar perpustakaan, pelayanan foto copy, pusat media dan bantuan profesional. Sampai dengan April 2009 jumlah
pustaka yang tersedia berupa buku teks sebanyak 1.738 buah dan total keseluruhan pustaka yang ada di perpustakaan sebanyak 8.190 pustaka.

7.

AULA :
STIE “Yasa Anggana” Garut memiliki aula yang dapat digunakan sebagai pusat bagi aktivitas-aktivitas mahasiswa dan staf akademik. Aktivitas-aktivitas

tersebut meliputi kuliah umum, seminar, lokakarya, olah raga (tenis meja), musik, pameran kesenian, dll.

8.

LABORATORIUM KOMPUTER DAN INTERNET :
Penggunaan komputer sebagai bagian dari proses belajar mengajar dalam sebagian besar mata kuliah manajemen, akuntansi dan ekonomi umum telah

diterapkan sejak tahun 1980-an. STIE “Yasa Anggana” Garut mempunyai fasilitas yang memadai dalam mendukung kebijakan, dan mendorong perbaikan STIE
“Yasa Anggana” Garut secara terus-menerus serta dalam hal proses belajar-mengajar. Sekarang ini laboratorium komputer berjumlah 20 komputer yang
terintegrasi LAN dan telah dihubungkan pula dengan fasilitas akases internet serta hostspot area.

9.

PUSAT-PUSAT PENGEMBANGAN :
STIE “Yasa Anggana” Garut telah membuka pusat pengembangan yang fungsi utamanya menunjang peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi

yang diharapkan dapat membiayai aktivitasnya sendiri. Pusat-pusat pengembangan tersebut adalah: P3ER, BDSP : Sebagian besar kegiatan lembaga ini
berhubungan dengan penggalian kemampuan manajerial bagi usaha kecil dan menengah. Lembaga ini juga memberikan pelatihan intensif serta memberikan
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perhatian terhadap pengelolaan usaha. Lembaga ini juga memprakarsai hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan usaha-usaha
berskala besar.

10.

PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN :
Tujuan utama lembaga ini adalah untuk mengembangkan wirausaha mahasiswa mandiri, Kegiatan utama lembaga ini berupa penyuluhan, pelatihan dan

kursus singkat yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan manajerial dan kewirausahaan.

11.

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT :
Tujuan dasar dari lembaga ini adalah untuk melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi terutama dalam hal penelitian

dasar dan penelitian terapan. Lembaga ini juga memberi perhatian pada beberapa jenis penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan sistem pendidikan.
Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat senantiasa dilakukan civitas akademika STIE “Yasa Anggana” Garut berdasarkan tuntutan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu masyarakat dalam meningkatkan pembangunan bangsa dan negara,

pada

umumnya, khususnya pembangunan dalam bidang pengembangan ilmu. Dalam bidang pengabdian masyarakat STIE “Yasa Anggana” Garut berupaya
memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Masyarakat Ekonomi Syariah ( MES ) Kabupaten Garut , Terlibat
sebagai tim Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah di kabupaten Garut, Menyelenggarakan Pelatihan bagi para Pejabat Perencana Tingkat Daerah Kabupaten
Garut, Menyelenggarakan Seminar tentang pendidikan Kewirausahaan, Seminar tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional, Pekan Bakti Mahasiwa di Kecamatan
Kadungora, Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Garut yang dilaksanakan di 3 Kecamatan (
Cigedug, Cisurupan, Cikajang ), Kerjasama dengan KADIN terkait Ikubator UMKM, SCBD, Terlibat dalam Gerakan Nasional Konservasi Penyelematan Air ( GN-KPA).

12.

KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM BERBAGAI KOMISI YANG RELEVAN :
Pola keterlibatan mahasiswa ini dimaksudkan untuk menempatkan mahasiswa sebagai bagian yang harus bertanggung jawab menyukseskan visi dan misi

Program Studi. Mahasiswa adalah bagian dari civitas akademika yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan dan keberhasilan proses
belajar mengajar. Karena itu, peran serta dan sumbangsihnya diperlukan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Program Studi.
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13.

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER :
Mahasiswa juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalarannya. Mereka dapat bergabung di dalam

berbagai lembaga kemahasiswaan di bidang kesenian/teater, bahasa, olahraga, pencinta alam, dan lain-lain. Mereka pun dapat mengembangkan kerohanian
mereka dengan bergabung dalam lembaga kerohanian.

14.

ALUMNI :
Sejak didirikan sampai dengan bulan Desember 2005, STIE “Yasa Anggana” Garut telah berhasil menghasilkan lulusan baik Program Strata 1 maupun

untuk Program Dilpoma Tiga yang tersebar pada perusahaan-perusahaan swasta, bank, leasing, lembaga-lembaga keuangan non bank, pemerintahan, maupun
sebagai wirausaha.

15.

KEBERLANJUTAN PENERIMAAN MAHASISWA (MINAT CALON MAHASISWA DAN KEBUTUHAN AKAN LULUSAN PROGRAM STUDI) :
STIE “Yasa Anggana” Garut memiliki komitmen untuk terus menerima mahasiswa secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan zaman. Komitmen

ini dikembangkan ke arah peningkatan kualitas, meskipun kuantitas mahasiswa baru tetap menjadi perhatian. Karena itu, meskipun standar jumlah mahasiswa
baru yang diterima relatif sama selama lima tahun terakhir namun terlihat ada peningkatan) dan standar kualitas mahasiswa baru yang diterima terus
ditingkatkan. Dalam rangka ini, telah memprioritaskan jalur beasiswa bebas SPP selama studi bagi pelajar berprestasi sebagai sarana menerima mahasiswa yang
berpotensi lebih baik. Melalui pola ini, tetap menerima mahasiswa secara berkelanjutan, dengan standar kualitas makin meningkat, sehingga pencapaian visi,
misi, sasaran, dan tujuan STIE “Yasa Anggana” Garut semakin mudah dijangkau dan direalisasikan.

16.

PELAYANAN UNTUK MAHASISWA (BANTUAN TUTORIAL AKADEMIK, INFORMASI DAN BIMBINGAN KARIR, KONSELING PRIBADI DAN SOSIAL ) :
Mahasiswa mendapatkan pelayanan dalam bentuk bantuan tutorial yang bersifat akademik, informasi dan bimbingan karir, konseling pribadi dan sosial.

Bantuan tutorial dalam bidang akademik diberikan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan. Informasi dan bimbingan karir serta konseling pribadi dan sosial
diberikan oleh Dosen Konselor dan Dosen Wali, Pimpinan Institusi maupun Program Studi terkait, serta bekerja sama dengan bagian pengembangan
kemahasiswaan dan public relation. Pengembangan program sudah diarahkan lebih intensif dengan sudah dirancangnya sebuah unit pelayanan teknis bimbingan
dan konseling dengan konsep dan prosedur yang dikedepankan dalam hal pelayanan bimbingan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dosen wali/pembimbing
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akademik namun akan terlembagakan secara komprehensif. Setiap menjelang wisuda seluruh calon wisudawan/lulusan dibekali dengan berbagai pengetahuan
praktis mengenai entrepreneurship melalui kegiatan pembekalan lulusan STIE “Yasa Anggana” Garut.

17.

PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN :
STIE ”Yasa Anggana” Garut senantiasa memberikan suport dan menfasilitasi seluruh civitas akademika untuk mengulirkan berbagai program kegiatan

yang menunjang bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perningkatan kemampuan individual, berbagai kegiatan yang rutin dilaksanakan diantaranya adalah
Curah Gagas ( Coffe Mourning) yang membahas berbagai isu dan wacana yang bergulir di masyarakat, kegiatan akademik non SKS bagi mahasiswa ke berbagai
lembaga terkait seperti Kantor Pusat Bank Indonesia, Bursa Efek Jakarta, Pelatihan Aplikasi Teknologi Motivasi bagi pejabat dilingkungan Pemda Garut, 2002,
Seminar Sehari “Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Telematika Dalam Menyongsong Era Pasar Bebas”, 2002, Seminar Pembangunan
Infrastruktur dalam Menunjang Sektor Pertanian, Hotel Tirtagangga Garut, 2003, Diskusi Panel “Membangun Perekonomian Garut Dalam Menghadapi Otonomi
Daerah” Aula STIE “Yasa Anggana” Garut, 2000, Latihan Kepemimpinan dan Kaderisasi Organisasi, Aula STIE “Yasa Anggana” Garut, 2001, 2004. Bedah Buku
“Tarbiyah Rui’yah”, Masjid STIE “Yasa Anggana” Garut, 2001, Mentoring Al-Islam setiap tahun Malam Bina Iman dan Taqwa, Aula STIE “Yasa Anggana” Garut,
2001, 2002, 2003, 2004, Pelatihan Komputer, untuk Pegawai KUD Se-Kab. Garut, Laboratorium STIE “Yasa Anggana” Garut, 7-8 Juli 2002. Kegiatan Penelitian
berupa, Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian di Indonesia ( Studi Kasus ; Kabupaten Garut dan Tasikmalaya ) 2002 –
2003, Workshop Perencanaan Kampanye Nasional Hak Kedaulatan Pangan Bagi Semua, 2003, Pengembangan Komoditi Akar Wangi di Kab. Garut, 2003,
Pengembangan Komoditi Sutera Alam di Kab. Garut, 2003, Strategi Pengembangan Pertanian Komoditi Unggulan di Kab. Garut, 2003, Observasi Lapangan
Kampung Naga, 2004, Pendataan Keluarga, Pameungpeuk Garut, 2000, Observasi Ekonomi ( PKL di Pusat Kota Garut ), 2001, 2002, 2003, 2004. Program
Pengabdian Masyarakat, Pelaksanaan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP), 2002-2003, Festival Drum Band Anniversarry TMII di Jakarta, 2000,
Kemah Bhakti Mahasiswa Tanah Longsor Kec. Pakenjeng Kab. Garut, 2003 , Cerdas Anak Bangsa (Lomba Pidato Bahasa Sunda, Lomba KIR, Bursa Buku Murah,
Diskusi), Aula STIE “Yasa Anggana” Garut, 2000, Debat Pelajar Antar SMU Se-Kabupaten, Aula STIE ”Yasa Anggana” Garut, 2002, Cerdas Anak Bangsa ( Lomba
Pidato Bahasa Indonesia dan Debat Pelajar Se-Kabupaten Garut, 2004, Pemantauan Pemilu, 1999, Sosialisasi dan Simulasi PEMIILU, 25 Maret 2004, Pemantuan
Pemilu Legislatif dan Presiden 2008, dll.
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3.3.

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Analisis Lingkungan Jauh :

1.

Faktor Ekonomi:
Faktor ekonomi pada dasarnya mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kemajuan suatu lembaga pendidikan. Faktor ini dampaknya cukup besar

terhadap perubahan keinginan dari masyarakat khususnya terhadap layanan jasa pendidikan. Faktor ekonomi yang harus diperhitungkan antara lain: kemudahan
untuk mendapatkan sumber dana dari luar, kemampuan masyarakat untuk membelajankan uangnya, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat
pendapatan masyarakat. Pada saat ini STIE “Yasa Anggana” Garut dihadapkan pada kondisi perekonomian yang tidak menentu, dimana tingkat pendapatan
masyarakat yang terus menurun, tingkat pengangguran terus meningkat, daya beli masyarakat semakin merosot, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah,
suku bunga yang masih belum stabil, nilai tukar rupiah yang masih berfluktuasi. Adanya kemerosotan ekonomi tersebut tentu saja dapat dianggap sebagai
ancaman bagi keberadaan STIE “Yasa Anggana” Garut mengingat mayoritas mahasiswa berada pada posisi strata ekonomi menengah ke bawah.

2.

Faktor Sosial:
Akibat adanya krisis ekonomi dan krisis keuangan global beberapa tahun lalu dampaknya akan terlihat pada perubahan perilaku sosial yang ada di dalam

masyarakat dan perubahan tersebut lebih mengarah pada hal-hal yang kurang menguntungkan bagi keberadaan STIE “Yasa Anggana” Garut. Misalnya semula
banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di kota-kota besar, maka akibat krisis ekonomi permintaan terhadap jasa pendidikan menjadi berkurang di kotakota besar dan lebih banyak menyekolahkan anak-anaknya di daerah.
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3.

Faktor Politik:
Faktor politik menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan peraturan, kebijakan ataupun perudang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Misalnya tentang akreditasi (BAN-PT), peraturan perpajakan, dan makin kuatnya unsur-unsur birokrasi. Adanya kecenderungan semakin kuatnya dorongan
otonomi daerah, serta semakin tajamnya pertikaian antara elit politik semuanya ini akan berdampak pada pengembangan STIE “Yasa Anggana” Garut pada masa
yang akan datang.

4.

Faktor Teknologi:
Adanya perkembangan dan perubahan teknologi baik dalam bidang teknologi pembelajaran maupun teknologi dalam bidang informatika mempunyai

pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan STIE “Yasa Anggana” Garut terutama dalam upaya memanfaatkan perkembangan dan perubahan teknologi
tersebut untuk mendukung keberadaan STIE “Yasa Anggana” Garut. Faktor ini pada hakekatnya juga berdampak pada kebutuhan akan dana dan persiapan
sumber daya manusianya dan peningkatan pelayanan terpadu dan teritegrasi melalui system informasi yang handal.

5.

Faktor Lingkungan:
Faktor ini mempunyai dampak pada penataan lingkungan kampus, karena umumnya kampus dituntut mempunyai lingkungan yang kondusif, nyaman,

asri dan tenang serta memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai.

Analisis Lingkungan Industri:
Dalam kaitannya dengan analisis lingkugan industri ada beberapa kemungkinan ancaman yang harus diantisipasi antara lain:

1.

Pendatang Baru:
Banyaknya pendatang baru yang perlu diperhatikan sebagai pesaing dari STIE “Yasa Anggana” Garut seperti, Program Pendidikan Satu Tahun (program

non gelar atau setingkat D.I dan DIII ), Politeknik Bisnis di berbagai kota yang jarakanya sangat dekat dengan lokasi kampus STIE “Yasa Anggana” yang berada di
Kabupaten Garut.
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2.

Pesaing antar PTS, PTN dan PTA:
Kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran kepada PTS untuk berdiri dan membuka Fakultas Ekonomi, Program Studi EKonomi ataupun

Sekolah Tinggi Ekonomi di berbagai kota, serta adanya kemudahan kepada PTN lain untuk membuka Program Ekstensi dan Program Diploma semakin menambah
kekuatan persaingan. Di samping itu juga adanya kebijakan dari Dirjen Dikti yang memberi kesempatan kepada Perguruan Tinggi Asing (PTA) untuk membuka
kelas khusus di Indonesia hal ini tentu akan menambah ramainya persaingan dalam merebut mahasiswa. Khusus di Wilayah Kabupaten Garut yang menjadi
competitor utama adalah Universitas Garut yang memilki program studi yang sama dengan Prodi STIE “Yasa Anggana” Garut, sedangkan di wilayah Jawa Barat
yang menjadi competitor utama adalah semua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang berjumlah 55 PTS .
3.

Berkurangnya Kekuatan Pembeli:
Tingginya daya serap lulusan perguruan tinggi terhadap kesempatan kerja adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan. Makin banyak

lulusan yang dapat diserap atau disalurkan pada lapangan kerja berarti semakin mapan dan semakin dipercaya lulusan perguruan tinggi tersebut. Namun
sayangnya dengan masih berlanjutnya dampak akibat krisis ekonomi dan krisis keuangan, maka kesempatan kerja masih sangat terbatas dan selektif.

3.4.

ANALISIS SWOT

1.

KEKUATAN (STRENGTHS):
1)

Memiliki visi, misi, sasaran, tujuan, strategi yang jelas dan realistis;

2)

Memiliki struktur organisasi sederhana dengan pembagian tugas yang jelas dan pola Kepemimpinan bersifat kolektif kolegeal, demokratis dan
transparan;

3)

Sumber daya manusia yang relatif berusia muda yang energik, kreatif dan berkeinginan tinggi untuk senantiasa menambah wawasannya;

4)

Tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi;
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5)

Telah memiliki prasarana dalam bentuk gedung yang refresentatif, ruang, dan pendukung (seperti ruang kantor, ruang perkuliahan, ruang
laboratorium, ruang perpustakaan,) yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan minimum, khususnya untuk mendukung pelaksanaan
tridharma perguruan tinggi;

2.

6)

Memiliki kampus yang refresentatif dan lokasi kampus yang strategis mudah dijangkau kendaraan umum;

7)

Memiliki program studi keuangan dan perbankan yang tidak ada di Perguruaan Tinggi lain di Kabupaten Garut;

8)

Kurikulum Program Studi yang relatif fleksibel serta berisi muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan dan pedesaan;

9)

Tingginya kepedulian civitas akademika dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif;

10)

Tingginya solidaritas semangat kebersamaan dan kekeluargaan di kalangan civitas akademik

KELEMAHAN ( WEAKNESSES )
1)

Peralatan media pembelajaran dalam penunjang perkuliahan dan praktikum masih terbatas dan piranti teknologi informasi pembelajalan dan
praktikum yang lebih modern masih terbatas, hal Ini dapat mempengaruhi mutu proses pembelajaran dan praktikum mahasiswa.

2)

Jumlah koleksi buku dan referensi perpustakaan maupun ruang baca masih amat terbatas, baik dalarn jumlah, ragam, maupun kemutakhiran
koleksi buku. Karena itu, kebijakan pemberian anggaran khusus untuk pengadaan buku yang telah dialokasikan selama ini serta permintaan buku
sumbangan dari setiap lulusan perlu terus dilakukan dan ditata lebih baik.

3)

Jumlah dan sumber pendanaan masih terbatas. Jumlah anggaran yang diperoleh dari alokasi spp mahasiswa masih belum bisa mengakomodir
program-program yang memang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan tiap program studi.

4)

Kerjasama melembaga dengan stakeholders potensial, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional masih terbatas.

5)

Terbatasnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan / staff

6)

Input mahasiswa kurang selektif sehingga kualitas / mutu mahasiswa baru belum optimal

7)

Belum semua lulusan memberikan kontribusi untuk pengembangan Program Studi.

8)

Sistem kepegawaian belum sepenuhnya optimal difungsikan sehingga berdampak pula pada belum optimalnya kesejahteraan tenaga pendidik
maupun tenaga kependidikan.

9)

Minimnya hasil penelitian ilmiah dan keberlanjutan media penerbitan journal ilmiah terakreditasi

10)

Belum adanya system informasi terintegrasi untuk semua aktivitas administrasi berbasis website
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3.

PELUANG (OPPORTUNITIES)
1)

Terbukanya lapangan kerja yang cukup banyak bagi lulusan STIE Yasa Anggana, terutama di bidang Keuangan dan Perbankan, memberikan peluang
bagi lulusan untuk memperoleh pekerjaan.

2)

Kebijakan dan regulasi pemerintah dalam pendidikan tinggi membuka peluang baru, untuk dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan
adanya alokasi 20% APBN untuk pendidikan.

3)

Terbuka kesempatan untuk menjalin kerja sama dan kemitraan yang makin luas, baik dengan pengguna lulusan, masyarakat peneliti, pemerintah
daerah dan praktisi Manajemen / Keuangan dan Perbankan, maupun lembaga-lembaga tertentu;

4)

Terbukanya peluang hibah penelitian dan kesempatan menjalin kerjasama riset dan pendidikan dengan institusi lain (dalam/luar negeri).

5)

Tumbuh dan berkembangan lembaga keuangan dan terbukanya jenis usaha baru

6)

Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi memunkinkan untuk meperbaiki system pelayanan

7)

Terbuka kesempatan untuk menyempurnakan kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan pengguna lulusan

8)

Kesempatan memperbanyak interaksi antar-dosen, dosen dengan mahasiswa, atau antar mahasiswa dalam kegiatan ilmiah masih dapat
ditingkatkan

9)

Terbuka kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dana melalui kerja sama dengan instansi di luar STIE “Yasa Anggana”, dengan
memanfaatkan keahlian SDM guna mencari sumber dana alternatif.

10)
4.

Tingginya minat masyarakat kabupaten Garut dalam menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan tinggi.

ANCAMAN ( THREAT )
1)

Tingginya tuntutan publik akan pelayanan perguruaan tinggi

2)

Prodi sejenis dari PTS competitor yang berani melakukan investasi besar dan semakin dominan dalam persepsi masyarakat.

3)

Pesatnya pertumbuhan perguruan tinggi di bidang ekonomi maupun lembaga pelatihan bisnis sehingga mendorong ketatnya persaingan kompetisi
pendidikan.

4)

Tingginya persaingan antara perguruan tinggi nasional ( PTS maupun PTN )

5)

Munculnya kebijakan deregulasi pendidikan yang memungkinkan beroperasinya Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia.

6)

Jumlah lulusan di bidang Ekonomi makin meningkat dan mempersempit lapangan pekerjaan ditambah persaingan dengan tenaga asing.
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7)

Perkembangan ICT sangat dinamis sehingga mempengaruhi kepakaran dosen, sarana lab, perpustakaan sehingga Tingginya biaya untuk
mempertahankan dan kemutakhiran.

8)

Meningkatnya tuntutan sertifikasi untuk semua profesi di bidang ekonomi dan tuntutan kualitas profesional lapangan kerja lebih tinggi dari
kemampuan/kompetensi professional lulusan.

9)

Kualitas mahasiswa baru yang sangat beragam ditambah dengan adanya beberapa mahasiswa yang sulit diperbaiki prestasi akademiknya dapat
berakibat pada menurunnya mutu rata-rata mahasiswa

10)

Biaya operasional pendidikan tinggi semakin meningkat
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Bab 4
Rencana dan Program Strategis

4.1.

KEBIJAKAN ARAH PENGEMBANGAN

Kebijakan arah pengembangan di titik berat pada aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan STIE “Yasa Anggana” Garut yang meliputi
aspek-aspek strategis :
1)

kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran,

2)

kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

3)

sistem tata kelola dan manajemen perguruaan tinggi yang baik menuju Good University Governance

4.2.

RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

Misi 1 :
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global pada Bidang Ekonomi
dan Bisnis.

Tujuan :
Menghasilkan sumber daya manusia / lulusan yang profesional dan berdaya saing global di bidang Ekonomi dan Bisnis dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia.
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Tabel 1.1.
Matrik Rencana dan Program Strategis Misi 1
SASARAN

STRATEGI PENCAPAIAN
1. Optimalisasi proses
pendidikan dan pengajaran
dengan mengembangkan
kurikulum berbasis
kompetensi
2. Optimalisasi peningkatan
suasana akademik yang sesuai
standar mutu

KEBIJAKAN
1.1. Pengembangan
Kurikulum Berbasis
Kompetensi

3. Optimalisasi sarana dan
prasarana pembelajaran.

3.1. Pengembangan dan
Peningkatan Sarana
Ruang Belajar dan
perpustakaan

a. Program Pemeliharaan ruang kelas , laboratorium
dan perpustakaan
b. Program Pembangunan Ruas Kelas Baru
c. Program Pembangunan kantor administrasi
d. Program pembangun ruang multimedia untuk
menunjang Proses Belajar Mengajar (PBM).

3.2. Pemeliharaan dan
Peningkatan
Prasarana
pembelajaran

a. Program Pemeliharaan prasarana penunjang
pembelajaran
b. Program Peningkatan fasilitas laboratorium bahasa
c. Program Pemanfaatan bersama sarana dan
prasarana kampus
d. Program Peningkatan layanan berbasis system
informasi / IT
e. Program Peningkatan layanan perpustakaan
a. Program Penyusunan Dokumen Pengembangan
Karir Dosen
b. Program Peningkatkan Jumlah Dosen Dalam
Pendidikan Gelar Program S2 dan S3
c. Program pelatihan bahasa Inggris
d. Menggalakan dan mengikutsertakan dosen pada
kegiatan pelatihan, seminar, dll
e. Program forum diskusi dosen

a.1.
b.1.
c.1.
d.1.
e.1.

a. Program Peningkatan keterampilan dan
profesionalisme tenaga kependidikan
b. Program pendidikan non gelar dan gelar

a.1. Adanya peningkatan profresionalisme dalam memberikan
pelayanan
b.1. Adanya kualifikasi tenaga kependidikan meningkat setiap
tahun minimal 2 orang

Terciptanya sumber daya
manusia / lulusan yang
profesional dan berdaya
saing global di bidang
Ekonomi dan Bisnis

4.

Optimalisasi
pengembangan tenaga
pendidik dan tenaga
kependidikan melalui
peningkatan kompetensi
dan kualifikasi akademik.

2.1. Pengembangan dan
Peningkatan Suasana
Akademik

4.1. Pengembangan
Tenaga Pendidik /
Dosen

4.2. Pegembangan Tenaga
Kependidikan
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PROGRAM STRATEGIS
a. Program Evaluasi / Rivew Kurikulum secara berkala
b. Program Studi Banding dengan perguruaan tinggi
terakreditasi A
c. Program Lokakarya Pengembangan Kurikulum
d. Peninjauan Kurikulum Program S1 dan Program D3
a. Program Peningkatan kegiatan ekstrakulikuler
b. Program Kuliah Umum
c. Program Kegiatan Akademik Non SKS / Studi
Lapangan Ke Perusahaan Nasional
d. Program reward system untuk Dosen, Karyawan dan
Mahasiswa yang berprestasi

INDIKATOR
a.1. Adanya Riview kurikulum secara berkelanjutan
b.1. Adanya referensi kurikulum yang uptodate
c.1. Adanya hasil rujukan kurikulum dari berbagai sumber
d.1 Terciptanya kurikulum berbasis kompetensi
a.1. Meningkatnya jumlah partisipasi mahasiswa dalam
kegiatan ekstrakulikuler
b.1. Terselenggaranya kuliah umum secara terjadwal 1 kali
dalam 1 semester
c.1. Terselenggaranya kegiatan akademik non sks minimal 1
kali dalam 1 semester
d.1. Terciptanya semangan dan motivasi dalam menghasilkan
karya ilmiah
a.1. Terpeliharanya ruangan yang sesuai standar
b.1. Tersedianya ruang kelas yang memadai sesuai standar
rasio mahasiswa
c.1. Tersedianya penambahan ruang pelayanan administrasi
kemahasiwaan
d.1. Tersedianya ruang belajar berbasis multimedia
Efektifitas proses pembelajaran menjadi lancar
Adanya laboratorium bahasa yang sesuai standar
Efektifitas proses pembelajaran menjadi lancar
system informasi terintegrasi berbasis web
Adanya peningkatan jumlah pustakan tiap semester 100
judul buku yang relevan dan pelayanan internet library

a.1. Adanya dokumen pengembangan karir dosen
b.1. Kualifikasi dosen tetap meningkat
c.1. Dosen memiliki kemampuan Bahasa Inggris
d.1. Kompetensi dosen meningkat
e.1. Adanya kegiatan forum ilmiah 1 kali dalam sebulan

36 | P a g e

Rencana Strategis 2010/2014

Misi 2 :
Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan serta menjalin kerjasama
yang berkelanjutan.

Tujuan :
Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan baik mutu, jumlah maupun
sarana publikasi sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya ekonomi dan meningkatkan kerjasama yang berkelanjutan
dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah.

Tabel 1.2.
Matrik Rencana dan Program Strategis Misi 2
SASARAN
1.

Tercapainya peningkatan
kegiatan penelitian dan
pengabdian pada
masyarakat dalam
pengembangan dan
penyebarluasan ilmu
pengetahuan baik mutu,
jumlah maupun sarana
publikasi sehingga dapat
memberikan kontribusi
nyata dalam pengembangan
sumber daya ekonomi dan
meningkatkan kerjasama
yang berkelanjutan dengan
instansi pemerintah maupun
non pemerintah.

2.
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STRATEGI PENCAPAIAN
Optimalisasi peningkatan
mutu, jumlah dan sarana
penelitian ilmiah yang
dipublikasikan

Optimalisasi
sumbersumber pendanaan baik
internal maupun eksternal
melalui
pengembangan
unit bisnis dan kerjasama

KEBIJAKAN
1.1. Pengembangan Mutu dan
jumlah hasil Penelitian

a.
b.
c.

PROGRAM STRATEGIS
Program pelatihan metodologi penelitian
Program Lokakarya hasil penelitian dosen secara
berkala
Program pemberian insentif bagi dosen yang
melaksanakan penelitian

INDIKATOR
a.1. Adanya pelatihan metodologi penelitian bagi dosen
setiap 1 tahun sekali
b.1. Adanya lokakarya hasil penelitian dosen 1 kali
dalam 1` semester
c.1. Adanya peningkatan motivasi dosen dalam
melaksanakan \ penelitian

a.1. Adanya jurnal lmiah di tingkat institusi yang terbit
setap 1 kali dalam 1 semester
b.1. Adanya sarana publikasi hasil penelitian dosen
selain jurnal ilmiah
a.1. Adanya peningkatan sumber dana penelitian dan
pengabdian masyarakat dari unit bisnis
b.1. Adanya program yang didanai dari hibah
kompetensi dalam 4 tahun kedepan

1.2. Pengembangan sarana
penelitian ilmiah

a.
b.

Program pembuatan jurnal ilmiah terakreditasi
Program pembuatan website

2.1. Pengembangan dan
peningkatan sumber2
pendanaan dari internal

a.

Program Pengembangan unit bisnis yang sedang
bejalan
Program percepatan hibah kompetisi

2.2. Pengembangan dan
peningkatan sumber2
pendanaan dari eksternal
melalui unit bisnis dan
kerjasama

a.
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b.

b.

Program Peningkatan kerjasama dengan berbagai
pihak eksternal
Program pesistem perencanaan dan
penganggaran terpadu.

a.1. Adanya peningkatan sumber pendanaan dari
eksternal selain hibah
b.1. Adanya dokumen perencanaan dan penganggaran
berbasis program yang akuntabel
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SASARAN
3.

STRATEGI PENCAPAIAN
Optimalisasi
partisipasi
publik, baik pemerintah
maupun non pemerintah
dalam setiap kegiatan
pengabdian masyarakat di
bidang
ekonomi dan
bisnis.

KEBIJAKAN
3.1. Pengembangan
pemberdayaan peran serta
masyarakat (industri kecil)
dan melakukan sinergi
kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat antar perguruan
tinggi, serta
mengembangkan jaringan
kerja sama dengan
lembaga/intansi dalam
pelaksanaan otonomi
daerah.

a.
b.
c.
d.

PROGRAM STRATEGIS
Program penguatan struktur LPPM
Program kerjasama pelatihan kewirausahaan bagi
para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
Program pendampingan usaha mikro, kecil dan
menengah
Program pengembangan jaringan kerjasama
antar lembaga baik pemerintah maupun non
pemerintah

INDIKATOR
a.1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LPPM
b.1. Adanya peningkatan kegiatan pelatihan
kewirausahaan 1 kali dalam 1 tahun
c.1. Adanya peningkatan program pendampingan 1 kali
dalam 1 tahun
d.1. Adanya jaringan kerjasama antar lembaga minimal
1 kali dalam 1 semester

Misi 3 :
Melaksanakan tata kelola perguruaan tinggi yang baik menuju Good University Governance

Tujuan :
Meningkatkan sistem tata kelola dan manajemen perguruaan tinggi yang baik menuju Good University Governance melalui penguatan sistem penjaminan mutu
internal dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai basis pelayanan kepada civitas akademika, stakeholder maupun masyarakat luas.

Tabel 1.3.
Matrik Rencana dan Program Strategis Misi 3
SASARAN
Tercapainya sistem tata
kelola dan manajemen
perguruaan tinggi yang baik
menuju Good University
Governance melalui
penguatan sistem
penjaminan mutu internal
dan pengembangan
infrastruktur teknologi
informasi sebagai basis
pelayanan kepada civitas
akademika, stakeholder
maupun masyarakat luas

STRATEGI PENCAPAIAN
1. Optimalisasi peran dan tugas
Senat Perguruaan Tinggi

KEBIJAKAN
1.1. Peningkatan dan penguatan
Senat Perguruaan Tinggi

PROGRAM STRATEGIS
a. Program restrukturisasi fungsi dan struktur
organisasi senat STIE “Yasa Anggana” Garut.

INDIKATOR
a.1. Terciptanya senat perguruaan tinggi sesuai dengan
peran dan fungsinya

2.

2.1.

Peningkatan kapasitas
organisasi badan
penjaminan mutu

a. Program penguatan Badan Penjaminan Mutu

a.1. Adanya lembaga / badan penjaminan mutu yang
professional

2.2.

Program Peningkatan
sistem Penjaminan Mutu
Internal

a. Program riview sistem penjaminan mutu internal
secara berkalanjutan

b.1. Adanya dokumen sistem penjaminan mutu internal
yang sesuatu standar quality asurance
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Optimalisasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal
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SASARAN

STRATEGI PENCAPAIAN
3. Optimalisasi Pengembangan
Infrastruktur Sistem
Informasi

4. Optimalisasi Peningkatan
Citra STIE “Yasa Anggana”
Garut

4.3.

KEBIJAKAN
Pengembangan dan
peningkatan hardware dan
software system informasi
berbasi IT

PROGRAM STRATEGIS
a. Program pengembangan hardware system informasi

3.2.

Pengembangan dan
peningkatan pengelolaan
website

a. Program pengelolaan dan pemeliharaan website
stieyasaanggana.ac.id
b. Program pembuatan website tiap prodi
c. Program penambahan bandwicth internet

a.1. Adanya Kemudahan akses informasi yang
dibutuhkan pihak internal maupun eksternal
b.2. Adanya website tiap prodi pada tahun 2012
c.3. akses internet melalui hotspot semakin cepat

3.3.

Pengembangan data base
hasil penelitian dan
pengabdian masyarakat

a. Program pengembangan data base penelitian dan
pengabdian masyarakat berbasis web

a.1. Adanya kemudahan dalam melakukan monitoring
serta kemudahan dalam melayani akses informasi

4.1.

Peningkatan Kapasitas dan
fungsi public relation
Program Perencanaan
Strategi Pemasaran
berkelanjutan

a. Program pelatihan public relation secara
berkelanjutan
a. Program Penyusunan Perencanaan Strategi
Pemasaran STIE “Yasa Anggana” Garut

a.1. Adanya pelatihan public relation bagi pimpinan,
dosen dan tenaga kependidikan
a.1 Tersusunya dokumen perencanaan strategi
pemasaran berdasarkan hasil penelitian

3.1.

4.2.

b. Program pengembangan / update versi software
sistem informasi akademik, kepegawaian,
perpustakaan, kemahasiswaan dan keuangan
berbasis web

INDIKATOR
a.1. Adanya hardware sesuai dengan system yang
dibutuhkan
b.1. Adanya kemudahan pelayanan, pelaporan dan
pertanggungjawaban yang akuntanbel

TAHAPAN PENGEMBANGAN

Sesuai dengan tujuan pengembangan yang telah diuarikan pada bab sebelumnya, dan dengan memperhatikan strategi pengembangan secara
menyeluruh, maka pengembangan STIE “Yasa Anggana” Garut untuk kurun waktu 5 tahun tahun ke depan dibagi dalam dua tahapan yaitu:

1.

Pengembangan Tahap I (tahun 2010-2012)
Pada tahap I bentuk program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
1)

Program Evaluasi / Rivew Kurikulum secara berkala

2)

Program Studi Banding dengan perguruaan tinggi terakreditasi A

3)

Program Lokakarya Pengembangan Kurikulum

4)

Peninjauan Kurikulum Program S1 dan Program D3

5)

Program Pemeliharaan ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan
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6)

Program Pembangunan Ruang Kelas Baru

7)

Program Pembangunan kantor administrasi

8)

Program pembangun ruang multimedia untuk menunjang Proses Belajar Mengajar (PBM).

9)

Program Pemeliharaan prasarana penunjang pembelajaran

10)

Program Peningkatan fasilitas laboratorium bahasa

11)

Program Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana kampus

12)

Program Peningkatan layanan berbasis system informasi / IT

13)

Program Peningkatan layanan perpustakaan

14)

Program Penyusunan Dokumen Pengembangan Karir Dosen

15)

Program Peningkatkan Jumlah Dosen Dalam Pendidikan Gelar Program S2 dan S3

16)

Program pelatihan bahasa Inggris

17)

Menggalakan dan mengikutsertakan dosen pada kegiatan pelatihan, seminar, dll

18)

Program forum diskusi dosen

19)

Program Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kependidikan

20)

Program pendidikan non gelar dan gelar

21)

Program Peningkatan kegiatan ekstrakulikuler

22)

Program Kuliah Umum

23)

Program Kegiatan Akademik Non SKS / Studi Lapangan Ke Perusahaan Nasional

24)

Program reward system untuk Dosen, Karyawan dan Mahasiswa yang berprestasi

25)

Program pelatihan public relation secara berkelanjutan

26)

Program Penyusunan Perencanaan Strategi Pemasaran STIE “Yasa Anggana” Garut
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2.

Pengembangan Tahap II (tahun 2012-2014)
Pada tahap II bentuk program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
1)

Program pengembangan hardware system informasi

2)

Program pengembangan/update versi software sistem informasi akademik, kepegawaian, perpustakaan, kemahasiswaan & keuangan berbasis web

3)

Program pengelolaan dan pemeliharaan website stieyasaanggana.ac.id

4)

Program pembuatan website tiap prodi

5)

Program penambahan bandwicth internet

6)

Program pengembangan data base penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis web

7)

Program restrukturisasi fungsi dan struktur organisasi senat STIE “Yasa Anggana” Garut.

8)

Program penguatan Badan Penjaminan Mutu

9)

Program riview sistem penjaminan mutu internal secara berkalanjutan

10)

Program pelatihan metodologi penelitian

11)

Program Lokakarya hasil penelitian dosen secara berkala

12)

Program pemberian insentif bagi dosen yang melaksanakan penelitian

13)

Program pembuatan jurnal ilmiah terakreditasi

14)

Program pembuatan website LPPM

15)

Program Pengembangan unit bisnis yang sedang bejalan

16)

Program percepatan hibah kompetisi

17)

Program Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal

18)

Program pesistem perencanaan dan penganggaran terpadu.

19)

Program penguatan struktur LPPM

20)

Program kerjasama pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

21)

Program pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah

22)

Program pengembangan jaringan kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah
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Bab 5
Penutup

Demikian Rencana Strategis ( RENSTRA) STIE “Yasa Anggana” Garut tahun 2010-2014 dan akan uraikan lebih lanjut dalam Rencana Operasional (RENOP), ini disusun
semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala amal usaha kita demi terciptanya kualitas pendidikan tinggi khususnya STIE “Yasa Anggana” Garut.

Garut 15 April 2010
Ketua,

Siti Aminah, Dra., M.Pd
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