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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. SEJARAH PERKEMBANGAN STIMA IMMI 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan manajemen tingkat Diploma III, Strata satu (S1) dan Strata Dua (S2). Untuk tingkat  

Strata dua (S2), penyelenggaraan sebenarnya dimulai sejak  tahun  1993  dengan  telah 

diterbitkannya  Surat  Keputusan  Mendikbud  No. 132/D/O/1993, namun dalam pelaksanaan 

tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.  Baru setelah penyelenggaraan diambil alih oleh 

Yayasan Mitra Bangsa pada akhir Tahun 1999, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI mulai 

berkembang seperti yang terlihat sekarang ini.  Pada tahun akademik 2001/2002, Sekolah Tinggi 

Manajemen IMMI melakukan pengembangan dengan membuka Program Diploma Tiga (D3) 

dan Strata Satu (S1) untuk Program Studi Manajemen.  Izin penyelenggaraan diperoleh melalui 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2608/D/T/2001. 

Sejak diambil alih penyelenggaraannya oleh Yayasan Mitra Bangsa, Sekolah Tinggi 

Manajemen IMMI telah mendidik sejumlah 2.154 (dua ribu seratus lima puluh empat) orang 

mahasiswa Program Studi Magister Manajemen dari 4 (empat) konsentrasi, yaitu Manajemen 

Sumberdaya Manusia (MSMD), Manajemen Pemasaran (MP), Manajemen Keuangan (MK) dan 

Manajemen Pendidikan, dengan Jumlah mahasiswa yang  telah diluluskan sebanyak 1520 (seribu 

lima ratus dua puluh) sedangkan lulusan. Untuk Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu 

(S1), sejak diterimanya izin penyelengaraan pada bulan Agustus 2001, telah dilaksanakan 

penyelenggaraan pendidikannya dengan jumlah mahasiswa 460 (empat ratus enam puluh) untuk 

Strata Satu (S1) dan 152 (seratus lima puluh dua) orang untuk Diploma Tiga (D3). 

Pada Tahun 2005 Program Sarjana (S1) telah Terakreditasi dengan peringkat "B" oleh 

Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : 07855/Ak-IX-S1-021/SLFMXX/XI/2005, tanggal  21 

Nopember 2005. Bulan Mei 2006 Program Magister Manajemen (S2) juga telah Terakreditasi 

oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor : 001/BAN-PT/Ak-V/S2/V2006 Tanggal  4 Mei 2006 dan 

perpanjangan ijin akreditasi Nomor : 026/BAN-PT/Ak-V/S2/I/2008. 
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Dalam penyelenggaraan pendidikan sejak dikelola oleh Yayasan Mitra Bangsa 

dilaksanakan pertama kali di Jalan Tanjung Mas Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan. Dengan 

bertambahnya jumlah mahasiswa serta memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar, maka  ditambah 

sarana kelas dan pelayanan administrasi di Jl. Raya Pasar Minggu No. 26 Jakarta Selatan dan 

Wisma GEHA Lt. 3 Jl. Timor 25 Jakarta Pusat.  

Sejak bulan Mei 2006, mulai diaktifkan kampus baru STIMA IMMI Pusat yang menjadi 

sentra kegiatan  akademik,  administrasi  dan  kemahasiswaan  di Jl. Raya Tanjung Barat  No. 11 

Jakarta Selatan. 

 

 

B. PENYUSUNAN RENSTRA STIMA IMMI 2013-2017 
Arah kebijakan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia mendatang dirancang untuk 

menghasilkan human capital, dalam satu kesatuan dengan structural capital dan customer 

capital, sebagai asset nasional pembangunan bangsa. Sebagai human capital berarti seseorang 

akan kompeten dalam menguasai pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) kemudian 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam berkarya. Structural capital berarti 

perguruan tinggi sebagai organisasi dan pranata yang memberikan peluang seseorang untuk 

berinteraksi secara sinergis dalam jejaring kerja. Customer capital berarti sebagai klien dan juga 

mitra kerja yang mengevaluasi proses, dan produk, sebagai umpan balik perbaikan proses 

produksi (menghasilkan lulusan). 

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan 

dasar dalam pengembangan pendidikan tinggi 2003-2011 dalam bentuk pengembangan organisasi 

yang sehat (HELTS 2003-2010). Kebijakan itu mendorong perguruan tinggi agar memiliki 

kemampuan untuk menjalankan tugas sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi masing-masing. 

Perguruan tinggi yang sehat ditandai dengan kemampuan (1) mewujudkan visi dan misi; (2) 

mengembangkan kebebasan akademik; (3) menghargai tinggi inovasi dan kreativitas; (4) 

memberdayakan civitas akademika untuk berbagi pengetahuan dan bekerja demi keberhasilan 

organisasi; (5) secara sistematik mendorong pendekatan proaktif dalam mengelola organisasi yang 

efektif dan efisien; (6) membekali civitas akademika untuk menyesuaikan diri dengan keadaan 

yang relevan dengan visi dan misi organisasi; (7) melakukan mekanisme penjaminan mutu (quality 
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assurance) yang bertumpu pada evaluasi diri dan evaluasi  eksternal; dan (8) meningkatkan kualitas 

kehidupan civitas akademika untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin. 

Organisasi yang sehat memiliki kemampuan untuk menanggapi dinamika lingkungan, baik 

lokal, regional, nasional, maupun global secara tepat, disamping lingkungan internal dalam rangka 

mencermati serta memelihara kesehatan organisasi (Health Organization). Oleh karena itu, setiap 

perguruan tinggi diharapkan mampu untuk membaca situasi lingkungannya, baik lingkungan 

eksternal maupun lingkungan internal. 

Persoalan-persoalan strategis pengembangan pendidikan tinggi secara umum dewasa ini 

meliputi lima hal. Pertama, pembangunan kapasitas (capacity  bu ilding) harus ditingkatkan 

sebagai respon tehadap perubahan paradigma dalam otonomi dan desentralisasi, terutama untuk 

menjadi perguruan tinggi badan hukum pendidikan. 

Kedua, tata kelola yang baik (good governance) atau tata pamong sangat diperlukan dalam 

rangka menjamin kebebasan akademik dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan 

publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu upaya dalam memperbaiki tata kelola 

adalah perencanaan strategis (RENSTRA) yang menjadi acuan semua jajaran manajemen (pengelola). 

Ketiga, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan pendanaan dari sektor publik, antara 

lain kerjasama industri, pelibatan pemerintah daerah, dengan tetap berpegang pada norma dan 

nilai-nilai akademik.  

Keempat, Sumber daya manusia merupakan unsur strategis. Kenyataan menunjukkan 

bahwa banyak lembaga pendidikan tinggi memiliki kelebihan jumlah staf, tetapi memiliki 

kekurangan dalam arti mutu. 

Kelima, penjaminan mutu merupakan isu strategis yang sangat penting karena kualitas 

merupakan hal utama bagi mahasiswa sehingga pengembangan kualitas harus ditujukan untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal ini merupakan bagian dari akuntabilitas publik. 

STIMA IMMI telah ikut memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu sumber 

daya manusia khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Pelayanan pendidikan tinggi terus 

diupayakan agar senantiasa meningkat dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat 

yang terus berkembang. 

STIMA IMMI senantiasa menjaga eksistensi dan mengembangkan diri di tengah iklim 

persaingan global dunia pendidikan tinggi yang semakin ketat. Untuk itulah diperlukan suatu 

perencanaan strategis, suatu model perencanaan yang menunjukkan roadmap atau peta yang 
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akan ditempuh dalam empat tahun kedepan. Perencanaan tersebut memuat berbagai keputusan 

fundamental dan tindakan yang mengarahkan pada apa yang harus dilakukan dan mengapa 

sesuatu itu harus dilakukan. Renstra merupakan salah satu alat penting untuk mencapai tujuan 

dan sasaran organisasi secara terencana, tersistematis dan terukur. Bagi para pembuat keputusan, 

Renstra dapat digunakan sebagai alat pengendali dan pemantau kinerja organisasi dalam 

mencapai visi dan menjalankan misinya. 

Ada berbagai pendekatan dalam penyusunan Rencana Strategic (Bryson, 2004), yaitu : 1) 

direct approach. 2) indirect approach, 3) goal approach. dan 4) vision approach. Pendekatan 

langsung (d i rec t  approach) diawali dari pembahasan yang mendalam tentang visi dan misi 

yang hendak dicapai suatu organisasi, dilanjutkan dengan analisis SWOT, kemudian melakukan 

identifikasi persoalan-persoalan strategis yang perlu diselesaikan. 

Pendekatan tidak langsung (indirect approach) mulai dengan serangkaian tukar tambah 

(brainstorming) untuk mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan yang harus ditempuh untuk 

mencapai tuntutan visi dan misi yang diemban oleh suatu organisasi, untuk selanjutnya dengan 

dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) berupaya membangun kekuatan, 

memanfaatkan kesempatan, dan mengatasi kelemahan, serta mengubah tantangan menjadi 

kesempatan. 

Pendekatan tujuan (goal approach), dimulai dengan dirumuskannya indikator-indikator 

tujuan suatu organisasi yang harus dicapai dan selanjutnya menetapkan persoalan strategis yang 

harus diselesaikan untukmencapai tujuan tersebut. 

Pendekatan visi (vision approach) suatu pendekatan yang berangkat dari gambaran visi, 

tingkat keberhasilan yang akan dicapai agar dapat ditetapkan persoalan strategis yang harus 

dipecahkan. 

Pendekatan yang lazim digunakan adalah direct approach, demikian juga dengan 

penyusunan Renstra STIMA IMMI tahun 2013-2017. Pertimbangannya adalah dalam menyusun 

Renstra diperlukan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang visi dan misi yang diemban, 

kondisi lingkungan internal baik kekuatan maupun kelemahannya, serta kondisi lingkungan 

ekstemal baik yang berupa tantangan maupun kesempatan. 

Renstra 2013-2017 ini, diawali dengan rancangan penyusunan (draf) renstra yang 

kemudian dibahas pada Rapat Kerja STIMA IMMI. Dokumen tersebut kemudian dilengkapi 

dengan data dan informasi pendukung lainnya yang dikumpulkan dari berbagai unit kerja untuk 
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kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis situasi (kekuatan-kelemahan-peluang-

ancaman; SWOT). 

Analisis SWOT tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan strategis 

yang layak mendapat perhatian bagi pimpinan STIMA IMMI. Masalah-masalah strategis 

tersebut harus diatasi dengan strategi umum, sehingga dapat dijadikan panduan utama dalam 

melangkah menuju perubahan positif. Program dan sasaran merupakan inti dari dokumen 

Renstra. Penyusunan program dan sasaran akan mengundang banyak perdebatan dan adu 

argumentasi. Untuk itu maka berbagai narasumber yang mayoritas pada saat Renstra ini disusun 

merupakan unsur pimpinan puncak perlu untuk turut serta memberikan masukan. 

Penyusunan Renstra STIMA IMMI tahun 2013-2017 didasarkan pada tiga pilar Rencana 

Strategis Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), yaitu (1) pemerataan dan perluasan 

akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan (3) penguatan tata kelola, 

akuntabilitas dan pencitraan publik. Tiga persoalan Strategis yang tertuang dalam Dokumen 

HELTS (Higher Education Long Term Strategy) 2003-2010. Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tnggi, Departemen Pendidikan Nasional, yaitu (1) daya saing bangsa, (2) otonomi dan 

desentralisasi, dan (3) kesehatan organisasi dengan menggunakan tolok ukur LRAISE 

(kepemimpinan (Leadership), Relevansi (Relevance), atmosfer akademik (academic 

athmosphere), manajemen internal (internal management), keberlanjutan program 

(sustainability), efisiensi dan produktivitas (efficiency and productivity), serta akses dan 

berkeadilan (access and equity) juga digunakan sebagai dasar dalam menyusun Renstra STIMA 

IMMI. 

 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA 
1. Maksud Penyusunan Renstra 

Rencana strategik STIMA IMMI tahun 2013-2017, disusun dengan maksud 

menyediakan dokumen Renstra yang intinya memuat: visi, misi, kondisi awal dan 

kondisi yang akan dicapai, persoalan strategis, rencana strategis dan strategi 

pencapaiannya, sistem pemantauan serta evaluasi implementasi renstra. 
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2.  Tujuan Penyusunan Renstra 

Rencana strategis STIMA IMMI tahun 2013-2017 disusun dengan tujuan: 

a. Tersusunnya dokumen renstra yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pencapaian visi dan misi STIMA IMMI. 

b. Memberi arah dan pedoman bagi STIMA IMMI dalam pengambilan kebijakan dan 

penyusunan program kerja dan kegiatan tahunan yang terpadu dan terarah dalam 

kurun waktu 2013-2017. 

c. Menjadi acuan dari semua rencana pada tingkatan yang lebih rendah. 

 

 

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA 
Berdasarkan pendekatan langsung (direct approach) yang secara garis besar disinggung 

dalam bab ini, disusunlah Renstra dengan sistematika berikut: 

1. Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini berisi tentang: sejarah berdirinya STIMA IMMI, 

pentingnya penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika 

penulisan Renstra itu sendiri 

2. Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai STIMA IMMI. Pada bagian ini memuat visi yang 

menjadi arah perjalanan STIMA IMMI, kemudian misi yang dijalankan dan tata nilai yang 

menjadi perilaku sehari-hari civitas akademika STIMA IMMI. 

3. Bab III Analisis Situasional. Pada bagian ini berisi tentang kondisi internal STIMA IMMI, 

kemudian analisis kekuatan dan kelemahan STIMA IMMI, pengaruh faktor eksternal yang 

kemudian dilanjutkan analisis peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi STIMA 

IMMI dan terakhir mengenai identifikasi persoalan strategis. 

4. Bab IV Strategi Pencapaian. Pada bagian ini berisi mengenai identifikasi masalah dan 

rencana strategis untuk mengatasi masalah, kemudian rencana strategis tersebut dijabarkan 

menjadi tujuan, sasaran dan strategi pencapaian dengan melaksanakan program dan 

kegiatan. 

5. Bab V Penutup. Pada bagian ini berisi tentang harapan dan rekomendasi tindak lanjut. 
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN 

DAN TATA NILAI 
 

A.  VISI 
Visi menjadi lembaga pendidikan tinggi manajemen  yang unggul dan berkomitmen pada 

pengembangan etika bisnis, profesional dan berjiwa kepemimpinan dengan berlandaskan 

pembentukan karakter yang inspiratif dan inovatif. 

 

 

B.  MISI 
Misi Sekolah Tinggi Manajemen IMMI ; 

1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan 

2. Membekali lulusannya dengan pengetahuan kewirausahaan 

3. Pengelolaan STIMA IMMI dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pamong 

(Governance) yang baik. 

4. Menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada 

mahasiswa, dosen, tenaga  kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan 

memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat. 

5. Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi, industri, 

masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengembangan masyarakat. 

 

 

C .  T U J U A N  
1. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa persatuan dan 

kesatuan bangsa dengan di landasi nilai, etika akademik, moral, iman, dan taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang 

berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, 
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berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai kemampuan profesional dan etika 

profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan 

untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing. 

3. Menumbuhkan iklim akademik yang kondusif, yang dapat menumbuhkan sikap 

apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi 

tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang 

dinamis dan harmoni. 

4. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di 

tingkat nasional. 

5. Mengembangkan sistem jejaring (network) dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, 

industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional maupun regional 

yang dilandasi etika akademik, manfaat dan saling menguntungkan. 

6. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan dan keahlian manajemen 

secara nyata dan berhasil guna. 

7. Menyebarkan hasil penelitian terapan, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan 

keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip 

etika profesi Manajemen. 

 

 

D.  TATA NILAI (Core Vale) 
Untuk mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan, perlu 

ditentukan tata nilai yang merupakan budaya organisasi yang memberikan arah bagi sikap dan 

perilaku seluruh pegawai dan pimpinan STIMA IMMI. 

1. Profesional: memiliki pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill/capability) yang 

memadai dan sikap (attitude) yang mendukung sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

2. Akuntabel: bersikap jujur dan bertanggung jawab, mampu melaksanakan tugas yang 

diemban dan siap menerima konsekuensi alas baik buruknya perilaku dan kinerja yang 

dicapai. 

3. Disiplin: taat pada tata tertib dan aturan yang berlaku di STIMA IMMI 
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4. Dedikasi dan integritas: pengabdian secara tulus dan selalu berpegang teguh pada norma-

norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat, negara dan agama. 

5. Komitmen dan motivasi: memiliki keinginan tinggi untuk belajar dan berusaha untuk selalu 

meningkatkan kinerja sebaik-baiknya. 

6. Kreatif dan inovatif: memiliki pola pikir dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan 

konteks permasalahan dan selalu mencari ide-ide baru untuk dapat menjalankan tugasnya 

dengan lebih baik lagi. 

7. Terbuka: bersikap lapang dada dan berpikir positif dalam menerima masukan atau kritik. 

8. Tata nilai tersebut diharapkan dapat terinternalisasi dalam jiwa seluruh civitas akademika 

STIMA IMMI. 
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BAB III 
ANALISIS SITUASIONAL 

 

 

Pemilihan dan penetapan strategi merupakan salah satu faktor penting bagi STIMA IMMI 

untuk mencapai visi dan misi yang diemban. Penentuan strategi sangat bergantung pada hasil 

analisis kondisi STIMA IMMI dan lingkungannya saat ini dan visi yang diinginkan. Terdapat 

beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untukmelakukan analisis. 

Analisis yang digunakan untuk menentukan strategi pencapaian visi dan misi di STIMA 

IMMI adalah analisis SWOT (strength. weakness. opportunity. threat), yaitu untuk 

mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dan kelemahan yang ada dari sisi internal STIMA 

IMMI kemudian analisis mengenai peluang yang muncul dan ancaman yang datang dari 

lingkungan eksternal. 

Komponen analisis SWOT yang perlu dianalisis dari perspektif internal meliputi 

lembaga/organisasi dan kerjasama eksternal, akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat, 

sumber daya manusia, sumber dana dan keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan 

alumni, dan pemasaran. Sedangkan dari faktor-faktor eksternal meliputi peraturan perundangan 

dan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, otonomi daerah, 

globalisasi pendidikan tinggi, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kompetisi antar 

perguruan tinggi dan tuntutan mutu dari masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi dan perubahan 

budaya masyarakat 

Identifikasi kekuatan dan kelemahan faktor-faktor internal serta peluang dan ancaman 

faktor eksternal adalah sebagai berikut: 
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A.  KONDISI INTERNAL (Kekuatan dan Kelemahan) 
1.  Kepemimpinan (Leadership) 

Kekuatan 

Komitmen STIMA IMMI terhadap berbagai bidang pengembangan sangat tinggi, 

berbagai kebijakan telah dirumuskan untuk menjadi dasar bagi penyusunan program 4 

(empat) tahun kedepan. 

Program disusun dengan mengedepankan prioritas pada pengembangan organisasi dan 

manajemen yang didasarkan pada komitmen STIMA IMMI untuk mengembangkan 

organisasi yang sehat dan manajemen yang bersih dan transparan sebagai bagian 

mutlak dengan : 

a. Memperoleh dukungan dari pemerintah maupun organisasi masyarakat lainnya. 

b. Mendukung kebijakan pemerintah (Kemendiknas) dalam rangka pemerataan dan 

perluasan akses pendidikan dengan cara meningkatkan pemberian beasiswa bagi 

mahasiswa dan kegiatan lainnya. 

c. Komitmen dari lembaga yang secara eksplisit disampaikan oleh pimpinan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia. 

d. Memiliki kemampuan menjalin kerjasama kelembagaan.  

 

Kelemahan 

a. Budaya organisasi kurang dijalankan secara konsisten. 

b. Terdapat individu tertentu yang berkomitmen tinggi namun ada pula individu lain 

yang tidak atau kurang memiliki komitmen, sehingga secara umum menyebabkan 

penurunan semangat individu yang memiliki komitmen. 

c. Kurang adanya sinergi antar berbagai bagian untuk mencapai keunggulan 

bersaing. 

d. Manajemen arsip kurang memadai dan kurang sistematis. 

e. Citra atau image STIMA IMMI kurang dikenal oleh masyarakat. 

f. Inisiatif kerjasama masih tergantung dari figur pimpinan. 
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2.  Relevansi Pendidikan 

Kekuatan 

a. Proses belajar mengajar dilaksanakan secara tertib, dimana tingkat kehadiran dosen 

rata-rata lebih dari 85%. 

b. Jumlah dosen mencapai 117 (seratus tujuh belas) dengan kualifikasi Sarjana (S1) 

berjumlah 1 (satu) orang, Magister (S2) 90 (Sembilan puluh) orang dan 

berkualifikasi Doktor (S3) berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, serta guru besar 

dari berbagai ilmu yang menyangkut ilmu manajemen (Tahun 2013) 

c. Dosen memiliki kesiapan mental dan motivasi dalam memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) 

d. Untuk tingkat yang lebih tinggi dalam proses belajar mengajar. 

e. Secara sederhana dosen sudah mulai menerapkan TIK dalam proses belajar 

mengajar dalam bentuk penyiapan presentasi dengan slide power point dan 

multimedia lainnya 

f. Rata-rata lama studi mahasiswa relatif tepat waktu dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) rata-rata yang sudah di atas 3,0. 

g. STIMA IMMI meningkatkan kesempatan belajar yang lebih baik bagi masyarakat 

dengan menawarkan kualitas pendidikan bagi sejumlah besar anggota masyarakat 

yang akan memasuki perguruan tinggi. 

h. Peningkatan jumlah koleksi pustaka pertahun, sehingga meningkatkan kemudahan 

informasi bagi segenap mahasiswa dan dosen. 

 

Kelemahan 

a. Belum terselenggara sistem evaluasi dalam proses belajar mengajar secara 

sistematis dan kontinyu (audit mutu akademik belum terlaksana dengan 

konsisten). 

b. Budaya akademik yang menunjang keberhasilan prose belajar mengajar belum 

sepenuhnya terbentuk. 

c. Dosen kurang mengikuti perkembangan bidang ilmu yang diampu dan kurang 

mempersiapkan materi perkuliahan dengan baik. 
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d. Proses belajar mengajar cenderung masih konvensional. Sumber belajar yang 

berbasis multimedia interaktif belum ada, demikian juga dengan model 

pembelajaran berbasis internet (e-learning) belum ada. 

e. Kurikulum kurang selaras dan kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 

(stakeholders) sehingga kualifikasi lulusan kurang sesuai dengan yang diminta 

oleh dunia kerja. 

f. Mata kuliah satu dengan mata kuliah lanjutannya kurang memiliki 

kesinambungan dan keselarasan. 

g. Dua program studi di STIMA IMMI (S1 dan S2) memiliki nilai akreditasi yang 

relatif masih kurang memuaskan. 

h. Kurangnya kemampuan bahasa Inggris maupun computer (software), baik 

mahasiswa maupun tenaga akademik itu sendiri.  

i. Jumlah lulusan yang bekerja di luar bidang studinya belum terdata dengan baik, 

tetapi ditenggarai jumlahnya cukup besar. 

 

3.  Atmosfir Akademik 

Kekuatan 

a. Semakin meningkatnya kualitas dosen baik dalam pencapaian gelar Akademik 

maupun professional yang secara langsung turut berperan dalam perbaikan kualitas 

proses belajar mengajar. 

b. Semakin banyak kerjasama dalam dan luar negeri dalam proses pengembangan 

atmosfir akademik. 

c. Beberapa penelitian dilakukan dengan kualitas baik dan berpeluang memiliki nilai 

tawar standar dalam kerjasama penelitian. 

 

Kelemahan 

a. Belum adanya penghargaan yang memadai terhadap eksistensi dan aktivitas 

penelitian dan pengabdian masyarakat atau dengan kata lain, Penghargaan 

(reward) yang kurang menarik dibandingkan dengan kegiatan mengajar. Hal ini 

berdampak pada skala prioritas tenaga pengajar yang lebih memfokuskan pada 

pengajaran. 
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b. Kurangnya produktivitas civitas akademika dalam penulisan karya ilmiah, buku 

ajar dan tidak ada keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah (presentasi hasil 

penelitian untuk diterbitkan dalam prosiding ber-ISBN). 

c. Kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. 

d. Belum ada hasil penelitian civitas akademika yang memperoleh hak cipta 

(copyright). 

e. Budaya penelitian dan menulis kurang membudaya. 

 

4.  Manajemen Internal 

Kekuatan 

a. Penyusunan Rencana Anggaran selalu dilakukan dengan mekanisme rapat 

sebelum pelaksanaan. 

b. Jumlah karyawan cukup memadai dan relatif masih muda. 

c. Rekruitmen pegawai atau dosen mengacu pada kebutuhan berdasarkan rasio, 

dosen dan mahasiswa. 

d. Jumlah tenaga pengajar memadai 

e. Memiliki loyalitas dan solidaritas tinggi 

f. Kepemimpinan kuat dan visioner (strong leadership dan visioner) 

g. Telah ada aturan untuk penghargaan bagi penerbit bahan ajar dan publikasi ilmiah 

di Jurnal. 

 

Kelemahan 

a. Jumlah tenaga pengajar memadai, namun sebagian besar masih menggunakan tenaga 

dari luar (dosen tidak tetap). 

b. Ketidak sesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan dan 

kemampuan. Bidang pekerjaan yang ditangani individu kurang sesuai dengan 

latar belakang pendidikan dan atau kemampuan. Ragam keahlian dosen terbatas, 

kurang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kurikulum. 

c. Mutu dan Produktivitas sumber daya manusia belum memadai. 

d. Mekanisme koordinasi antar bagian maupun atasan dengan bawahan masih 

kurang. 
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e. Belum ada aturan-aturan untuk pemberdayakan karyawan dan beban kerja yang 

tidak merata. 

f. Komitmen melakukan perubahan masih kurang, belum semua sumber daya manusia 

memberikan kontribusi untuk menciptakan budaya unggul dan belum menerapkan 

paradigma baru untuk mencapai keunggulan. 

g. Penghargaan (reward) atas suatu kinerja yang dicapai oleh individu kurang 

memberikan motivasi. 

h. Belum ada mekanisme penilaian kinerja yang terstandarisasi. 

i. Sistem manajemen sumber daya manusia (fungsi perekrutan, pelatihan dan 

pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan) belum tertata dengan baik. 

 

5.  Sustainabilitas (Keberlanjutan) 

Kekuatan 

a. Kemampuan menggali sumber-sumber pendanaan selain mahasiswa cukup 

banyak : block grant dirjen Dikti dan donasi masyarakat. 

b. Pengelolaan keuangan terencana dengan baik dan termonitor. 

 

Kelemahan 

a. STIMA IMMI belum memiliki usaha produktif yang dapat mendukung 

pendapatan (Revenue). 

b. Keterbatasan dana untuk pengembangan atau peningkatan kualitas, baik untuk 

sarana dan prasarana maupun untuk kegiatan akademik. 

c. Belum memanfaatkan TIK untuk sistem informasi akuntansi sebagai pengambilan 

keputusan keuangan. 

d. Mekanisme dan koordinasi keuangan sering mengalami hambatan. 

e. Pengelolaan keuangan belum mendukung tata kelola (good governance) yang 

salah satunya ditunjukkan dari laporan keuangan belum di lakukan audit. 

f. Kesadaran dan dukungan yang masih rendah terhadap pentingnya pengelolaan 

asset. 
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6.  Efisiensi dan Produktivitas 

Kekuatan 

a. Memiliki gedung sendiri dengan ruang kelas yang didukung fasilitas memadai: 

setiap ruang kelas sudah menggunakan AC, proyektor, LCD dan sound system. 

b. Lab. Komputer sangat memadai: ruang ber-AC, proyektor LCD, dan di Lab. 

Komputer tersedia komputer sebanyak 40 unit yang semuanya terkoneksi dengan 

internet (online), disediakan secara gratis untuk mahasiswa. 

c. Komputer yang ada di ruang kantor semua bagian ruang pimpinan, dosen, BAUK 

(bagian administrasi umum dan keuangan), BAAK, (bagian administrasi 

akademik dan kemahasiswaan), LPPM (lembaga penelitian dan pengabdian 

masyarakat), dan perpustakaan sudah terkoneksi jaringan internet. 

d. Mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk memanfaatkan akses komputer dan 

internet karena STIMA IMMI menyediakan fasilitas computer dan internet gratis. 

e. Tempat parkir sepeda motor dan mobil sudah memadai dengan penjagaan 

keamanan (satpam). 

f. Ruang yang disediakan bagi kegiatan kemahasiswaan (BEM, BLM dan JKM) 

sudah memadai. 

g. Tersedia tempat santai yang dapat digunakan sebagai tempat interaksi oleh 

mahasiswa. 

h. Tersedia fasilitas lapangan olahraga yang cukup memadai: basket, futsal, bola voli 

dan tenis meja. 

i. Adanya Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) yang terus berupaya agar 

dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 

 

Kelemahan 

a. Fasilitas perpustakaan masih kurang (buku, jumal ilmiah, CD ROM dan literature 

skripsi dan tesis). 

b. Belum tersedia laboratorium bahasa, laboratorium kewirausahaan dan 

laboratorium mini bank. 
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c. Penggunaan fasilitas TIK untuk mendukung aktivitas organisasi dan 

pendidikan/pengajaran masih terbatas. Selain itu, pengetahuan (knowledge), 

kemampuan (ability) dan ketrampilan (skill) menggunakan TIK juga masih 

kurang. 

d. Sudah memiliki website institusi namun belum tersedia website sebagai media 

pembelajaran (e-learning). 

e. Belum tersedia sistem informasi terpadu (keuangan/akuntansi, kepegawaian, dan 

inventaris). 

f. Belum memiliki Rencana Induk (master plan) pengembangan fisik yang memuat 

rancangan pengembangan infrastruktur dengan pertumbuhan mahasiswa. 

g. Belum memiliki sistem perencanaan terpadu yang sesuai dengan kebutuhan 

sarana penunjang pengembangan akademik. 

h. Sarana dan prasarana yang ada, belum terinventarisasi dan belum memiliki SOP 

(standar operasi dan prosedur) dan SPM (standar pelayanan minimal) yang 

terintegrasi. 

i. Belum berjalannya Resources Sharing ruang kuliah dan sarana lain 

 

7.  Situasi Eksternal (Peluang dan Ancaman) 

Peluang 

a. Jumlah mahasiswa yang mendaftar relatif konstan dengan trend yang cenderung 

naik. 

b. Tersedia wadah organisasi kemahasiswaan sebagai wahana aktualisasi 

mahasiswa. 

c. Fasilitas untuk pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) cukup memadai. 

d. Terdapat dukungan dana untuk pengembangan dan kegiatan UKM. 

e. Sudah terbentuk ikatan alumni STIMA IMMI. 

f. Demografi, geografi dan potensi daerah DKI dan sekitarnya cukup besar untuk 

bersinergi 
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Ancaman 

a. Belum tersedianya database Mahasiswa yang dapat memberikan gambaran secara 

komprehensif tentang kondisi mahasiswa sebagai alat pengambilan kebijakan. 

b. Belum ada prestasi mahasiswa yang membanggakan dalam bidang olah raga, seni, 

penalaran dan keilmuan (bidang akademik). 

c. Kurangnya program pembinaan mahasiswa. Mahasiswa cenderung pasif dalam 

kegiatan kemahasiswaan demikian juga dengan organisasinya. 

d. Penguasaan ketrampilan dan kemampuan TIK dan Bahasa Inggris sangat kurang. 

e. Sebagian besar alumni bekerja tidak sesuai jalur pendidikan. 

f. Indentitas almamater belum terbentuk dan belum ada penelusuran alumni yang 

tersistematis beserta database nya. 

g. Semakin banyak perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, yang tumbuh 

lebih professional dan mengembangkan program studi yang kompetitif 

h. Persaingan kerja lulusan yang semakin ketat terutama pada CAFTA era global, 

bukan hanya dengan lulusan dalam negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja asing. 

 

8.  Pemasaran 

Kekuatan 

a. Target pasar relatif luas. 

b. Biaya kuliah di STIMA IMMI relatif murah dibandingkan dengan ketersediaan 

fasilitas yang disediakan. 

c. Memiliki jaringan kelembagaan yang dikelola dibawah Yayasan organisasi. 

d. STIMA IMMI telah mengembangkan berbagai bentuk media promosi. 

e. Kegiatan promosi dilakukan setiap tahun. 

 

Kelemahan 

a. Belum melakukan diferensiasi produk atau belum melakukan pembedaan 

spesifikasi produk (lulusan) yang menjadi unggulan dan belum memiliki rumusan 

strategi. 

b. Pemasaran yang terbukti mampu menarik minat mahasiswa dalam jumlah 

signifikan. 
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c. Kegiatan pemasaran hanya terpaku pada saat penerimaan mahasiswa baru saja. 

d. Promosi pemasaran masih terbatas sekitar . 

 

 

B.  KONDISI EKSTERNAL 
Analisis lingkungan eksternal berikut ini merupakan analisis tentang kondisi-kondisi penting 

diluar STIMA IMMI yang sangat berpengaruh pada STIMA IMMI. 

1. Peraturan Perundangan dan Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi 
Peraturan perundangan dan Kebijakan yang paling besar dampaknya bagi penyelenggaraan 

perguruan tinggi adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dan Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010 dan Dirjen Dikti. 

Kebijakan lain yang perlu diperhatikan adalah Renstra Depdiknas 2005 - 2009, didalamnya memuat 

tiga pilar pokok kebijakan, yaitu: pemerataan dan perluasan akses : peningkatan mutu, relevansi 

dan daya saing; penguatan tata kelola (governance). akuntabilitas dan pencitraan publik.                   

Undang-undang lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah UU Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menuntut 

seluruh institusi pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi untuk menjadi subjek hukum dalam bentuk 

institusi Badan Hukum Pendidikan. HELTS Dikti 2003-2010 menekankan pada aspek-aspek 

desentralisasi pengelolaan Pendidikan Tinggi yang bermuara pada isu daya saing bangsa 

(nation  competit iveness),  otonomi dan organisasi yang sehat (organization health). 

HELTS Dikti menandai diberlakukannya paradigma baru pengembangan pendidikan 

tinggi. Dokumen tersebut terbagi menjadi 3 bab dan terdiri dari 86 butir penjabaran kebijakan 

baru dalam pengembangan pendidikan tinggi. Bersama-sama dengan berlakunya UU Sisdiknas, 

setiap institusi yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi harus menjadikan dua 

dokumen tersebut sebagai arah dan panduan pengembangan institusi maupun peningkatan mutu 

lulusannya.  Dua dokumen tersebut menjadi lebih lengkap bila Rancangan Undang-undang (RUU) 

tentang Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) resmi disahkan menjadi UU. Pada akhirnya, tiga 

dokumen tersebut mengharuskan setiap satuan pendidikan tinggi untuk menerapkan paradigma 

baru dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pendidikan tinggi yang dikelolanya. 
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Paradigma baru pendidikan tinggi menuntut pendekatan baru yang menjamin prinsip-

prinsip pendidikan yang bermutu pembelajaran seumur hidup (Iong li fe  learning), 

Pembelajaran terbuka, mutu dan relevansi, akuntabilitas dan otonomi, serta akses dan 

berkeadilan dapat diselenggarakan secara optimal. Hal tersebut menegaskan bahwa paradigma 

baru pengembangan pendidikan tinggi diposisikan dan dimaksudkan untuk menjawab tantangan 

globalisasi maupun tuntutan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. 

 

2.    Otonomi Daerah 

Diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah, telah menjadikan 

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotamadya memiliki kewenangan untuk mengelola 

organisasinya masing-masing, baik di bidang pemerintahan maupun pendidikan. Tujuan dari 

desentralisasi pendidikan ialah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, relevan 

dan merata kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu bersaing secara nasional dan global. 

Pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing bangsa. 

Pemberlakuan otonomi daerah memacu daerah untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai 

dengan keunggulan di daerah tersebut. Perguruan Tinggi yang ada pada suatu daerah akan menjadi 

sumber daya yang strategik untuk mendukung pengembangan potensi keunggulan daerah. STIMA 

IMMI diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Namun demikian, kendala yang 

dihadapi adalah terbitnya KEPRES Nomor 80 tahun 2003 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2003 

yang membatasi sistem penunjukan langsung perguruan tinggi dalam menjalin kerjasama dengan 

menggunakan dana pemerintah dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. 

 

3.  Globalisasi Pendidikan Tinggi 

Aktivitas tukar menukar informasi, alih teknologi pembelajaran, bantuan sumber daya 

pendidikan, kerja sama riset dan pengembangan IPTEKS, yang berlangsung di kalangan lembaga 

pendidikan (terutama pendidikan tinggi) menjadi sangat biasa dan bersifat universal. Pendidikan 

tinggi, misalnya, dipercaya merupakan tempat persemaian kebudayaan universal umat manusia 

yang saling terbuka, mengerti, menghormati, dan saling membutuhkan di masa depan. Dengan 

demikian globalisasi pendidikan akan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari 

dan akan memasuki seluruh perguruan tinggi yang ingin berkiprah di dunia kemajuan. 
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Globalisasi memunculkan integrasi ekonomi dalam suatu pasar global. Hal ini telah 

memicu terjadinya persaingan antar negara, yang pada gilirannya akan mengakibatkan saling 

ketergantungan. Kondisi semacam ini mengharuskan setiap negara meningkatkan kemampuan 

dan kompetensi sumber daya manusianya agar dapat berkompetisi di tingkat global. Kemajuan 

suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan pendidikan dilingkungan masyarakatnya. Terlebih 

lagi pada kondisi saat ini terjadi pergeseran paradigma dari masyarakat industri (industrial 

society) menjadi masyarakat berpengetahuan (knowledged society), sehingga upaya yang 

sungguh-sungguh harus dilakukan dalam mempermudah proses transformasi ke tingkat 

masyarakat berpengetahuan, yang dapat mengakses pengetahuan global dan menggunakan 

kemampuan tersebut untuk kebutuhan lokal.  

Perguruan Tinggi menurut GATS (General Agreement for Trade and Services), bagian dari 

WTO (World Trade Organization), merupakan industri jasa komersial dalam era pasar bebas. 

Kesepakatan ini menimbulkan kompetisi global, baik dalam memperoleh mahasiswa maupun 

dalam memasarkan lulusan dan produk-produk penelitian dari Perguruan Tinggi.  

 

4.   Kemajuan TIK 

Perkembangan dalam TIK telah menimbulkan efek yang luar biasa pada akses dan 

pengiriman informasi, termasuk intormasi tentang pendidikan. Informasi yang tersedia di situs-

situs Web internet ataupun komunikasi dengan telepon genggam dengan berbagai referensi dapat 

digunakan sebagai sumber ilmu baru. 

Perkembangan TIK ini, menuntut perguruan tinggi selalu berperan sebagai sumber informasi 

keilmuan yang up to date (terkini) unggul dan bermanfaat. Untuk itu, perguruan tinggi harus 

mampu mengakses dengan cepat setiap perubahan informasi IPTEKS dari dunia luar untuk 

kemudian mengolah, melakukan inovasi dan improvisasi, sehingga dihasilkan informasi IPTEKS 

baru yang juga dapat dikomunikasikan secara cepat. 

Perkembangan TIK juga telah membawa dampak terhadap perilaku pendidikan. Perangkat 

keras dan lunak teknologi informasi yang terus berkembang akan banyak mengubah sistem dan 

cara pembelajaran di kemudian hari. Perguruan tinggi dimanapun suatu saat harus beradaptasi dan 

menyesuaikan diri terhadap perkembangan IPTEKS yang tidak terbendung, termasuk kemajuan 

teknologi pembelajaran yang akan berubah secara signifikan di masa depan. 
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Perkembangan IPTEKS yang cepat, telah pula berdampak pada perubahan kebutuhan dan 

kompetensi SDM, yang memerlukan pendidikan secara berkelanjutan. Makin tinggi tingkat 

IPTEKS yang digunakan, makin tinggi pula tingkat pendidikan. keterampilan dan kompetensi 

SDM yang dituntut. Kualifikasi SDM seperti itu sangat diperlukan dalam meningkatkan daya 

saing bangsa, meningkatkan perekonomian bangsa (lokal maupun nasional), dan kelestarian 

suatu bangsa. Perguruan Tinggi dengan kehidupan intelektualitasnya dapat menjadi kekuatan 

moral bagi masyarakat untuk mengubah perilaku kelompok yang negatif ke arah positif. Selain itu 

Perguruan Tinggi diharapkan mampu mengkaji secara ilmiah berbagai masalah kehidupan 

sosial/budaya serta dapat memberikan solusinya. 

 

5.   Kompetisi Antar Perguruan Tinggi dan Tuntutan Mutu dari Stakeholders                         
 ( para pemangku kepentingan ) 

Kompetisi di kalangan Perguruan Tinggi umumnya terjadi karena memperebutkan sumber 

daya finansial yang diperoleh dari pemangku kepentingan (stakeholders). Sumber daya finansial 

tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional institusi, dan juga pengembangan bagi 

peningkatan mutu dan kapasitas institusi tersebut. Peningkatan mutu dan kapasitas yang signifikan, 

akan menambah kemampuan Perguruan Tinggi untuk bersaing dengan Perguruan Tinggi lain, 

baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. 

Pada Perguruan Tinggi yang bermutu dan bereputasi tinggi, rekrutmen calon mahasiswa yang 

cerdas (input) bagus akan lebih mudah. Perguruan Tinggi yang bermutu juga lebih mudah dalam 

memperoleh dana dari donatur yang berdedikasi, memperkuat kepercayaan kerja sama dengan 

pemberi dana, memenangkan persaingan dalam berbagai kompetisi bidang IPTEKS, dan 

memperoleh bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain. Dengan berbagai kemudahan dan kelapangan 

finansial seperti itu, Perguruan Tinggi tersebut selanjutnya dapat menyelenggarakan berbagai 

program akademik dan riset keilmuan bermutu tinggi, dan di kemudian hari dapat terus 

meningkatkan reputasi serta keharuman nama Perguruan Tinggi tersebut di masyarakat. 

Di masa depan, kompetisi antar Perguruan Tinggi di Indonesia akan semakin ketat. Bukan 

hanya memperebutkan jumlah calon mahasiswa yang terbatas sebagai sumber daya finansial, tapi 

juga karena jumlah Perguruan Tinggi nasional, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) yang begitu banyak. Kondisi kritis dapat terjadi pada sebuah Perguruan 

Tinggi bila masyarakat semakin sadar terhadap mutu pendidikan yang ditawarkan oleh 

Perguruan Tinggi. Masyarakat yang sadar mutu dan memiliki banyak pilihan, tentu akan memilih 
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Perguruan Tinggi yang lebih baik dan meninggalkan Perguruan Tinggi yang tidak bermutu. 

Hanya Perguruan Tinggi yang unggul yang akan bertahan dan memenangkan  persaingan  

tersebut, sedangkan Perguruan Tinggi yang bermutu rendah akan terus terpuruk dan lumpuh. 

Di tahun-tahun mendatang, bila angka peserta didik Perguruan Tinggi di Indonesia tetap 

rendah akibat pertumbuhan ekonomi nasional yang belum membaik, dan tidak dibantu oleh 

pemerintah (melalui subsidi), maka akan banyak PTS mengalami kesulitan dalam beroperasi. 

 

6.  Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya 

Masyarakat sudah semakin menyadari pentingnya pendidikan. Semula masyarakat memiliki 

pandangan bahwa tingkat pendidikan tidak akan mempengaruhi mutu hidup, kini dengan adanya 

kesadaran tersebut memberi peluang bagi STIMA IMMI untuk memperluas akses pendidikan 

dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi khususnya di 

bidang ilmu manajemen. 

 

Masyarakat juga semakin selektif dalam memilih layanan pendidikan bagi anggota 

keluarganya dan kebutuhan terhadap layanan pendidikan yang profesional, dan akuntabel semakin 

meningkat. Hal ini merupakan tantangan bagi STIMA IMMI untuk memberikan pendidikan yang 

berrnutu. 

 

 

C. PERSOALAN STRATEGIS 
Untuk mendukung tercapainya visi dan misi, kelemahan-kelemahan yang ada harus 

diperbaiki, kekuatan yang dimiliki harus dioptimalkan, peluang yang muncul harus dimanfaatkan 

dan ancaman yang dihadapi harus diatasi. Berdasarkan hasil analisis situasional, dapat 

diidentifikasi persoalan-persoalan strategik yang dihadapi dalam pencapaian visi dan misi. 

1. Mutu akademik kurang mendukung daya saing lulusan dan peran penelitian/pengabdian 

masyarakat masih kurang. 

2. Mutu sumberdaya manusia kurang memadai. 

3. Tata kelola organisasi dan mekanisme kerja belum berjalan dengan baik. 

4. Citra STIMA IMMI relatif kurang dikenal dan kurang dipercaya oleh masyarakat sebagai 

tempat kuliah putra/putri mereka. 
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BAB IV 
RENCANA OPERASIONAL 

 

Program kerja Ketua, sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekolah  Tinggi 

Manajemen IMMI Tahun 2013-2017. Dalam Rencana Strategis STIMA IMMI dikemukakan ada 

2 (dua) isu utama yang menjadi pusat perhatian Manajemen STIMA IMMI selama 4 (empat) 

tahun kedepan dalam rangka persiapan menuju establish university. 2 (dua) isu tersebut adalah 

(1) Penyehatan organisasi (2) Peningkatan daya saing. Kedua isu tersebut kemudian dijabarkan 

kedalam 6 (enam) bidang, bidang yang dimaksud adalah : 

1. Organisasi dan manajemen 

2. Pendidikan dan kemahasiswaan 

3. Penelitian 

4. Pengabdian kepada masyarakat 

5. Kerjasama institusional dan 

6. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan 

Dalam tiap bidang kemudian diidentifikasikan adanya isu-isu strategis yang perlu ditindak 

lanjuti dengan berbagai kebijakan atau program-program selama kurun waktu tersebut. 

Berlandasan pada isu-isu strategis yang telah diidentifikasikan, kemudian ditindak lanjuti dengan 

penjabaran program kerja. Program kerja Ketua dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang 

terencana dilaksanakan dan apa indikator kinerjanya. 

 

A. PROGRAM KERJA DAN ACTION PLANNING  

Memperhatikan kondisi nyata, baik kekuatan maupun kelemahan serta peluang dan 

ancaman yang ada, agar kelemahan serta peluang dan ancaman STIMA IMMI minimal 4 (empat) 

tahun kedepan, maka perlu dibuat program kerja Ketua STIMA IMMI Tahun 2013-2014, dengan 

tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yakni dengan berkonsentrasi pada 4 (empat) 

Pilar Utama 4 (empat) tahun kedepan 

1) Pilar I Peningkatan standar mahasiswa dan alumni 

2) Pilar II Peningkatan standar tenaga kerja dosen dan tenaga administrasi disetiap 

program studi (PS) 

3) Pilar III Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga administratif. 
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4) Pilar IV Peningkatan system dalam proses belajar mengajar, serta peningkatan dan 

pemeliharaan sarana prasarana belajar mengajar. 

 

B. PILAR DAN PROGRAM 

Keempat pilar diatas kemudian dirinci menjadi program-program, jumlah program untuk 

masing-masingpilar tidak sama karena setiap pilar memiliki isu strategis yang berbeda, sehingga 

progam kerja yang dirumuskan jumlahnya juga berbeda sesuai dengan kebutuhan 

1) Pilar I Peningkatan standar mahasiswa dan alumni 

a. Promosi Kepada Calon mahasiswa dengan sistem “Jemput Bola” untuk menghasilkan 

calon mahasiswa yang lebih baik, baik dari segi kualitas dan kuantitas. 

b. Kurikulum yang up to date yang dirancang secara berkala dengan melibatkan para 

pemangku kepentingan (stake holder) sehingga tercipta kurikulum yang memiliki ciri 

khas tersendiri. 

c. Proses Belajar Mengajar (PBM) yang ditunjang oleh kelengkapan PBM yang efektif dan 

efisien berdasarkan prinsip saling melayani antara dosen, mahasiswa dan tenaga 

pendukung akademik (administrasi). 

d. Menciptakan iklim akademik yang kondusif melalui optimalisasi peranan dan fungsi 

lembaga mahasiswa. 

2) Pilar II Peningkatan standar tenaga kerja dosen dan tenaga administrasi disetiap program 

studi (PS) 

a. Setiap Prodi memiliki tenaga dosen berpendidikan Strata 2 (S2) atau Magister dan 

memiliki 2 (dua) tenaga dosen yang berpendidikan Strata 3 (S3) atau Doktor, yang 

keahlian sesuai dengan rumpun ilmu manajemen. 

b. Setiap program studi memiliki tenaga dosen dengan jabatan fungsional (Jafung) Professor 

minimal 1 (satu) orang. 

c. Kelengkapan tenaga pendukung akademik atau administrasi yang mengacu kepada 

Keputusan Kemendiknas tentang kelengkapan Sekolah Tinggi atau Universitas 

3) Pilar III Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga administratif. 

a. Sistem penggajian yang mengacu kepada standar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk 

dosen tetap Yayasan dan Karyawan Tetap Yayasan dan sistem insentif untuk PNS Dpk. 
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b. Penerapan sistem penghargaan (Rewards) dan hukuman (Punishment) untuk mencapai 

tingkat kinerja yang lebih baik bagi tenaga dosen dan tenaga administratif. 

4) Pilar IV Peningkatan sistem dalam proses belajar mengajar, serta peningkatan dan 

pemeliharaan sarana prasarana belajar mengajar. 

a. Sistem administrasi perkuliahan berbasis computer (e-learning) 

b. Penerapan budaya ilmiah dari perguruan tinggi yang sudah maju dan pengenalan 

mahasiswa pada dunia lapangan kerja. 

c. Optimalisasi sarana dan prasarana Proses Belajar Mengajar (PBM) yang sesuai dengan 

rasio jumlah mahasiswa, kebutuhan tenaga dosen dan tenaga administratif. 

 

C. ACTION PLANING 

Pilar I. Peningkatan Standar Mahasiswa dan Alumni 

No Kode 
Program 

Kerja 

Action Planing 
(Rencana Aksi) 

Outcome (Hasil) Sumber Dana 

1 1.a 1. Promosi kesekolah-sekolah 
Jakarta dan sekitarnya. 

2. Pemberian insentif siswa 
berprestasi di sekolah-sekolah 
di Jakarta dan sekitarnya. 

3. Menjadikan guru dan alumni 
sebagai agen penerimaan 
mahasiswa baru. 

 

Peningkatan 10% per 
tahun mahasiswa 
baru. 

Uang 
pendaftaran 
mahasiswa 
baru. 

2 1.b 1. Up to date (pengkinian) 
kurikulum secara berkala 2 
(dua) tahun disesuaikan dengan 
ketentuan para pemangku 
kepentingan (stake holder) 

2. Keterlibatan pemangku 
kepentingan (stake holder) 
dalam penyusunan kurikulum 

3. Keterlibatan para pemangku 
kepentingam (stake holder) 
sebagai dosen tamu, sesuai 
bidang keprofesionalisnya 

 
 
 
 

Kurikulum yang 
berciri khas “Link 
and Match”. 

Anggaran 
STIMA IMMI 
atau Yayasan. 
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3 1.d 1. Merubah paradigma lama PBM 
yang konvensional menjadi 
paradigm PBM modern. 

2. Penyegaran deduktif metodik 
pengajaran secara berkala 1 
(satu) tahun sekali. 

 

Paradigma baru 
dalam PBM. 

Anggaran 
STIMA IMMI 
atau Yayasan. 

4 1.d 1. Bersama-sama dengan Yayasan 
merumuskan anggaran (dalam 
%) untuk kegiatan 
kemahasiswaan 

2. Bersama-sama dengan lembaga 
kemahasiswaan merumuskan 
aturan kemahasiswaan yang 
kredibel dan akuntabel 

3. Menetapkan arah kegiatan 
mahasiswa yang fokus pada 
kegiatan ilmiah atau akademik. 

 

Minimal 10 (sepuluh) 
orang Doktor setiap 
Program Studi. 

Dikti, Kopertis 
III dan 
Yayasan. 

 

Pilar II Peningkatan standar tenaga kerja dosen dan tenaga administrasi disetiap program 

studi (PS) 

No Kode 
Program 

Kerja 

Action Planing 
(Rencana Aksi) 

Outcame (Hasil) Sumber Dana 

1 2.a 1. Menyediakan beasiswa studi 
lanjut bagi tenaga dosen yang 
disesuaikan dengan kelayakan 
dan kebutuhan setiap program 
studi (PS). 

2. Merekrut tenaga dosen minimal 
S2 dengan system kontrak dan 
sesuai dengan pola 
pengembangan Program Studi 
(PS). 

Minimal 10 (sepuluh) 
orang. 

Uang 
pendaftaran 
mahasiswa 
baru. 

2 2.b 1. Menyediakan insentif penelitian 
dan pengabdian pada 
masyarakat kepada tenaga 
dosen. 

2. Optimalisasi fungsi LPPM 
3. Kerjasama/MOU dengan Pihak 

III (Pemerintah, Lembaga 
Pendidikan). 

 
 

1. 1 (satu) orang 
Professor (Guru 
besar) di setiap 
Program Studi 
(PS). 

2. Terbit MOU. 

Laba/hasil 
kerjasama 
dengan pihak 
ketiga. 
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Pilar III Peningkatan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Administrasi 

No Kode 
Program 

Kerja 

Action Planing 
(Rencana Aksi) 

Outcame (Hasil) Sumber Dana 

1 
 

3.c Melengkapi formasi tenaga 
Penerapan jenjang kepangkatan 
yang berlaku dalam aturan SDM 

Penempatan orang 
(Person) pada setiap 
struktur organisasi 

Anggaran 
STIMA IMMI 
atau Yayasan 
 

2 3.a Bersama-sama dengan Senat 
STIMA IMMI, Yayasan Mitra 
Bangsa untuk merancang dan 
menerbitkan aturan SDM yang 
mengacu kemampuan Yayasan, 
UU No.14 Tahun 2005, tentang 
Guru dan Dosen, serta aturan 
kepegawaian PNS 

Terbitnya aturan 
kepegawaian 

Anggaran 
STIMA IMMI 
atau Yayasan 

3 3.b Bersama-sama dengan Senat 
STIMA IMMI, Yayasan Mitra 
Bangsa untuk merancang 
menerbitkan aturan PBM dank ode 
etik dosen dan tenaga pendukung 
akademik 

Terbitnya aturan 
PBM dan kode etik 
dosen 

Anggaran 
STIMA IMMI 
atau Yayasan 

4 3.c 1. Pengadaan system informasi 
akademik 

2. Pengadaan software akademik 
berbasis internet 

3. Insentif pembuatan buku ajar 
dan diktat berbasis e-learning 

MOU dan 
pelaksanaan 
pencangkokan dosen 
dan prakteknya 

Anggaran 
STIMA IMMI 
atau Yayasan 
Para Pihak 
ketiga 

5 3.d 1. Kerjasama dengan universitas 
yang lebih maju untuk 
pertukaran dosen dan 
pencangkalan dosen 

2. Praktek kerja di dunia usaha 
bagi mahasiswa 

 

MOU dan 
pelaksanaan 
pencangkokan dosen 
dan prakteknya 

Anggaran 
STIMA IMMI 
atau Yayasan 
Para Pihak 
ketiga 

6 3.e Pembentukan Gugus Kendali 
Mutu dan pengendian mjutu 
Pemeliharaan sarana dan 
prasarana melalui kontrak kerja 
melalui pihak ketiga 
Pemenuhan rasio dosen dan 
mahasiswa 

Akreditasi setiap 
Program Studi 
minimal “B” 

Anggaran 
STIMA IMMI 
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Pilar IV Peningkatan Sistem dalam Proses Belajar Mengajar, serta Peningkatan dan 

Pemeliharaan Sarana Prasarana Belajar Mengajar 

No Kode 
Program 

Kerja 

Action Planing 
(Rencana Aksi) 

Outcame (Hasil) Sumber Dana 

1 4.a 1. Pengadaan system informasi 
akademik 

2. Pengadaan software akademik 
berbasis internet 

3. Insentif pembuatan buku ajar 
dan diktat berbasis e-learning 

MOU dan 
pelaksanaan 
pencangkokan dosen 
dan prakteknya 

Anggaran 
STIMA IMMI 
atau Yayasan 
Para Pihak 
ketiga 

2 4.b 1. Kerjasama dengan universitas 
yang lebih maju untuk 
pertukaran dosen dan 
pencangkokan dosen 

2. Praktek kerja di dunia usaha 
bagi mahasiswa 

 

MOU dan 
pelaksanaan 
pencangkokan dosen 
dan prakteknya 

Anggaran 
STIMA IMMI 
atau Yayasan 
Para Pihak 
ketiga 

3 4.c Pembentukan Gugus Kendali 
Mutu dan pengendalian mutu 
Pemeliharaan sarana dan 
prasarana melalui kontrak kerja 
melalui pihak ketiga 
Pemenuhan rasio dosen dan 
mahasiswa 

Akreditasi setiap 
Program Studi 
minimal “B” 

Anggaran 
STIMA IMMI 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Program kerja STIMA IMMI Tahun 2013-2017, disusun sebagai wujud akuntabilitas Ketua 

selama mengembangkan tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIMA IMMI 

Jakarta. Program kerja dirinci kedalam 4 (empat) Pilar. 

Pilar Pertama. Peningkatan standar mahasiswa dosen dan tenaga administrasi di setiap program 

studi. Kedua Peningkatan standar tenaga dosen dan tenaga administrasi di setiap Program Studi. 

Ketiga Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga pendukung akademik (administrasi). Keempat 

Peningkatan sisem dalam proses belajar mengajar, serta peningkatan dan pemeliharaan sarana 

prasarana belajar mengajar. 

Berdasarkan pilar-pilar tersebut telah disusun berbagai program kerja dan target pencapaian 

program yang akan diwujudkan hingga tahun 2017. 

Upaya untuk mewujudkan pencapaian program kerja tersebut sangat mungkin dipengaruhi 

berbagai factor internal dan eksternal. Karena itu, kendati program kerja dan target pencapaian telah 

ditetapkan, dalam proses penyelenggaraan pendidikan dari tahun ke tahun program dan capian 

tersebuat dimungkinkan adanya perubahan. Perubahan yang dilakukan tentunya tetap mengacu dan 

tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan dan arah kebijakan Ketua yang telah ditetapkan berdasarkan 

Renstra STIMA IMMI Tahun 2013-2017. 

Semoga program kerja ketua Tahun 2013-2017 ini dapt menjadi acuan bagi segenap Program 

Studi (PS) di lingkungan STIMA IMMI dalam mengembangkan program dan kegiatan di masing-

masing program studi. Hal ini sangat diperlukan, mengingat sebaiknya apapun program kerja 

institusi yang ada di dalamnya, maka unit-unit institusi yang ada dalamnya, maka program kerja 

tersebut tidak akan berhasil secara optimal. 

 

 

 

 

 

 


