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PENGANTAR
Pendahuluan
Sekolah Pascasarjana (SPS)IKPIA Perbanas yang kampusnya terletak di Jakarta, merupakan salah
satu fakultas di lingkungan IKPIA Perbanas didirikan pada tanggal 18 Februari 2000 sesuai dengan SK
Pendirian Program Pascasarjana 001/SK/YPP/II/2000. Saat ini SPS menyelenggarakan dua Program
Studi antara lain Magister Manajemen dan Magister Akuntansi.

Sekolah Pascasarjana IKPIA Perbanas telah berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan
di bidang Ekonomi yang dikhususkan dalam bidang Manajemen dan Akuntansi. Selain itu juga telah
berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan bangsa. Sekolah
Pascasarjana dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka
persaingan global.

Di masa yang akan datang, SPS diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan Sekolah
Pascasarjana dari universitas terkemuka di Asia dalam hal mutu proses pembelajaran dan lulusan,
penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa
Indonesia. Untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya, SPS perlu menyusun program jangka
panjang 10 tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana IKPIA
Perbanas 2013/2014-2017/2018 dan 2018/2019-2022/2023, sekaligus pemutakhiran rencana
operasional 2010/2020.

Isu utama yang dihadapi IKPIA Perbanas, terdapat lima isu utama yang akan dihadapi SPS dalam
sepuluh tahun ke depan yaitu (1) Pendidikan dan pengajaran (2) Kurikulum (3) Sistem Penjaminan
Mutu Internal (4) Penelitian (5) Pengabdian Kepada Masyarakat (6) SDM (7) Insfrastrktur (8)
Kerjasama dan (9) Pengembangan Program. Penyusunan program/kegiatan di dalam Renop ini
mengacu kepada isu-isu strategis yang diberikan pada Renstra SPS dimana secara garis besar
menyangkut tujuh komponen yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian (2)
Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, (3) Mahasiswa dan
lulusan, (4) Sumber daya manusia, (5)

Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, (6)

Pembiayaan,

serta

sarana

dan

prasarana,

sistem

informasi,

dan

(7)

Penelitian

dan

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. Komponen-komponen ini selaras
dengan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
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Tujuan dan Manfaat
Renop SPS 2013-2023 ini merupakan penjabaran dari Renstra SPS 2010-2020 yang merupakan
dokumen perencanaan yang bertujuan untuk memberikan rencana program/kegiatan Sekolah
Pascasarjana dalam waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan. Renop ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai bahan acuan dalam:


Penyusunan Program Kerja Dekan Sekolah Pascasarjana IKPIA Perbanas.



Penyusunan Program Kerja Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana
IKPIA Perbanas.



Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Pascasarjana IKPIA Perbanas.



Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Sekolah Pascasarjana, untuk keperluan bahan
akreditasi BAN-PT.

Landasan Hukum
Renop Sekolah Pascasarjana IKPIA Perbanas 2013-2023 disusun dengan memperhatikan:


Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen ke-4, pasal 31 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;



Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;



Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;



PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014;



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Pendidikan Nasional 2005-2025;



Rencana Strategis IKPIA Perbanas V 19;



Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana IKPIA Perbanas Tahun 2010-2020.



Rencana Operasional 2010-2020
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BAB 1. VISI, MISI dan ISU STRATEGIS SEKOLAH PASCASARJANA (SPS) IKPIA PERBANAS
Rencana Operasional (Renop) 2013-2023 Sekolah Pascasarjana IKPIA Perbanas merupakan
penjabaran Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana yang mengacu dan mengikuti Rencana Strategis
IKPIA Perbanas dan didasarkan atas visi, misi dan isu strategis SPS sebagai berikut:
SEKOLAH PASCASARJANA
Visi:
Menjadi lembaga pendidikan Program Pascasarjana Bidang Keuangan dan Perbankan terkemuka
Asia dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan
bermartabat.
Misi:
Mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan
bermartabat dalam bidang Perbankan dan Keuangan berdasarkan kematangan pengambilan
keputusan, kalkulasi bisnis yang akurat, etika bisnis yang teguh, dan prinsip trust and trusted
institutions.
MAGISTER MANAJEMEN
Visi:
Menjadi Lembaga Pendidikan Program Studi Magister Manajemen Terkemuka di Indonesia di dalam
membentuk pelaku bisnis yang handal dan bermartabat.
Misi:
Mempersiapkan dan mengembangkan pelaku bisnis yang terampil dan sistematik di dalam
menjalankan bisnis keuangan, perbankan, manufaktur, perdagangan, jasa dan wirausaha
berdasarkan: kematangan pengambilan keputusan, kalkulasi bisnis yang akurat, etika bisnis yang
teguh, dan prinsip trust and trusted institution.
MAGISTER AKUNTANSI
Visi:
Menjadi lembaga pendidikan Magister Akuntansi pembentuk tenaga profesional di bidang
keuangan, perbankan terkemuka di Indonesia.
Misi:
Mempersiapkan dan mengembangkan tenaga profesional bidang Akuntansi Keuangan dan
Perpajakan, Pengauditan, Akuntansi Manajemen serta Akuntansi Sektor Publik yang sesuai dengan
permintaan pasar, mahir dan sistematik dalam menjalankan fungsi perencanan, pengawasan, dan
pengendalian organisasi, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan berdasarkan etika bisnis
yang teguh, prinsip akuntabilitas, transparan, bertanggung jawab dan adil.
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SASARAN PROGRAM MM & MAKSI PERBANAS

a.

Mengembangkan value proposition dan strategy architecture program studi yang mampu
memenuhi tuntutan kebutuhan pasar dan penciptaan peluang strategis yang berkelanjutan
dalam jangka panjang yang sejalan dengan visi dan misi program studi.

b.

Mengembangkan kurikulum yang sejalan dengan pengembangan program studi yang
berorientasi pada penyajian program pembelajaran yang bersifat fleksibel, inovatif, berbeda
dan eksperiensial yang mengacu pada visi dan misi program studi untuk membentuk pelaku
bisnis di bidang keuangan dan perbankan yang handal.

c.

Mengembangkan modal intelektual (intellectual capital) sumber daya manusia dan modal
organisasi (organizational capital) secara berkelanjutan yang mendorong fleksibilitas dan
kapabilitas organisasi untuk merealisasikan visi dan mengimplementasikan misinya secara
menyeluruh, berkelanjutan dan efektif.

d.

Mengembangkan lingkungan dan infrastruktur pembelajaran yang sejalan dengan customer
value proposition organisasi secara keseluruhan.

e.

Mengembangkan proses bisnis yang menjamin efektivitas proses pembelajaran yang sesuai
dengan value proposition yang ditawarkan dalam kerangka kerja pencapaian visi dan misi
program.

TUJUAN PROGRAM MM & MAKSI PERBANAS

Tujuan umum penyelenggaraan program MM & MAKSI Perbanas adalah mengembangkan modal
intelektual di bidang bisnis, keuangan dan perbankan yang memiliki karakteristik human capital yang
dibutuhkan dalam lingkungan organisasi bisnis yang semakin kompleks, kompetitif, dan cepat
berubah saat ini. Human capital yang dalam hal ini tidak saja mencakup aspek pengembangan
intelektualitas yang bersifat sempit namun mencakup karakteristik ketrampilan kepemimpinan
(leadership skills) dan manajemen (managerial skills) yang mampu menjawab tuntutan dinamika
lingkungan bisnis yang ada saat ini maupun di masa datang. Pengembangan human capital dalam hal
ini juga mencakup pengembangan intellectual agility yang secara mendasar mencakup kemampuan
untuk melakukan kontekstualisasi (yang meliputi kemampuan untuk melakukan proses packaging,
imitating, dan adapting) secara cerdas atas konsep dan pengetahuan (tacit dan explicit) yang
dimilikinya dalam rangka mengembangkan proses penciptaan nilai (value creation process) serta
transformasi (transformation) yang berkelanjutan bagi dirinya sendiri maupun organisasi tempat
kerjanya.
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ISU STRATEGIS
Peningkatan Kualitas
Isu ini terkait dengan makin besarnya jumlah mahasiswa yang diterima, pelaksanaan Kurikulum
Berbasis Kompetensi yang tetap dan terus menerus memerlukan berbagai perbaikan dengan Sistem
Penjaminan Mutu Internal dan perlunya evaluasi kinerja lulusan, rendahnya relevansi antara
kegiatan pendidikan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, rendahnya kinerja
laboratorium akibat jumlah maupun kualitas peralatan yang terbatas, serta rendahnya optimalisasi
sarana dan prasarana yang ada, Jumlah perolehan paten, publikasi ilmiah dan tulisan dalam bentuk
buku masih sangat rendah dan terutama pada tuntutan untuk dapat memberikan mutu lulusan yang
tinggi sesuai dengan misi SPS yakni lulusan dengan kemampuan akademik di bidang Ekonomi
Manajemen dan Akuntansi. Persaingan kerja alumni yang semakin ketat terutama pada era global,
bukan hanya dengan lulusan dalam negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja asing.
Penyehatan Organisasi
Isu tentang keharusan untuk lebih menyehatkan organisasi didasarkan pada belum terlembaga
dengan baik prosedur penentuan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program yang telah
disusun, Pelaksanaan program sering kurang konsisten dengan Renstra dan rencana program lain
yang telah disusun, karena sering mengikuti perkembangan dan prioritas sesaat, Sistem penjaminan
mutu belum berfungsi secara optimal, dan hasil evaluasi program studi oleh BAN PT belum
memuaskan, ketersediaan sistem database belum memadai sehingga kesulitan untuk mendapatkan
data yang akurat dan mutakhir.
Hal-hal tersebut berpotensi mampu menurunkan kepercayaan masyarakat dan mahasiswa
(termasuk calon mahasiswa), akibat pelayanan administrasi kurang optimal dan lulusan tidak mampu
bersaing di pasar kerja, turunnya peringkat akreditasi oleh BAN PT untuk program-program studi
serta kalah bersaingnya SPS dengan perguruan tinggi swasta yang berkualitas dan perguruan tinggi
asing yang membuka cabang di Indonesia. Sementara itu, semakin banyak perguruan tinggi negeri
dan swasta di Indonesia yang memiliki visi, misi dan tujuan serta tumbuh lebih profesional dan
mengembangkan program sudi yang kompetitif.
Peningkatan Daya Saing Internasional
Isu ini sangat relevan dengan misi IKPIA Perbanas yang akan membawa IKPIA PERBANAS sebagai
world class university, Hal ini juga terkait dengan makin dan akan terus meningkatnya jumlah PT
yang bekerjasama dengan perguruan tinggi internasional, juga makin marak persaingan tenaga kerja
asing baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu kemampuan SPS untuk melakukan
optimalisasi dalam kerjasama internasional masih terbatas.
Pengelolaan Sumber Daya
Isu ini sangat erat berhubungan dengan sistem dan pelaksanan, serta penggunaan hasil dari
monitoring dan evaluasi kinerja dosen yang masih belum berjalan dengan optimal, tuntutan untuk
sesalu meningkatkan kesejahteraan, baik finansial maupun non finasial, meningkatnya anggaran
pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya, seperti misalnya
kesempatan studi lanjut dari Dikti, serta diberlakukannya kegiatan EKDB-(Evaluasi Kinerja Dosen
Bersertifikat) dan kegiatan penjaminan mutu.
Pendanaan, Akuntabilitas dan Transparansi
Isu tentang pendanaan, berawal dari kebutuhan dana yang lebih besar sebagai akibat tuntutan IPTEK
yang menuntut peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, potensi adanya ketidakharmonisan
akibat kurangnya akuntabiltas dan trasnparansi dalam pengelolaan keuangan, terutama di antara
universitas,
fakultas, program studi, serta adanya potensi penggalangan dana dengan
memanfaatkan fasilitas yang ada dan menyediakan jasa usaha.
Rencana Operasional SPS 2013 – 2023|

|H a l a m a n 6 d a r i 20

BAB 2. RENCANA OPERASIONAL SPS 2013-2023

Berdasarkan analisis isu-isu startegis sebagaimana diberikan pada Bab di atas, berikut Rencana
Operasional (Renop) SPS sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana IKPIA
Perbanas sampai tahun 2023.

Rencana Operasional I tahun 2013-2018
Tahun Akademik
Sasaran Tahap I

A.

2013

2014

2015

2016

2017

/201

/201

/201

/201

/201

4

5

6

7

8

Strategi Pencapaian

Pendidikan dan Pengajaran

1. Rata-rata IPK lulusan

3,50

3,52

3,55

3,57

3,60

program Magister

Memantau
umpan-balik

dan

memberikan

atas

prestasi

akademik secara periodik; layanan
bimbingan

akademik

secara

intensif dan terjadwal.
2. Rata-rata lama studi (tahun)

1 th, 2 th,

2 th,

2 th,

6 bln 6 bln

6 bln

3 bln

2 thn

Pemantauan

bimbingan

tesis

secara intensif, forum tesis, dan
pelatihan metodologi penelitian;
bimbingan tesis terjadwal, serta
menyesuaikan

dengan

PERMENDIKBUD 49 tahun 2014
3. Keterserapan lulusan

80%

82%

84%

86%

88%

program Magister
4. Kesesuaian bidang pekerjaan

Melakukan

kerjasama

untuk

menyalurkan lulusan.
75%

78%

80%

82%

85% Talent mapping dan penguatan
jaringan kategorial alumni.

5. Keterampilan bahasa Inggris

450

460

475

490

(TOEFL)

500

Peningkatan bahan ajar dan jurnal
internasional,

pelatihan

Bahasa

Inggris, dan perkuliahan dalam
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Bahasa Inggris.
6. Tersedia course outline

100% 100% 100% 100% 100% Optimalisasi

(Silabus) untuk semua

peran

dosen

dan

dosen koordinator

Program Studi
7. Suasana Akademik: Diskusi,

4

4

5

5

6

Kuliah Umum, Dosen Tamu

Meningkatkan partisipasi dalam
kegiatan P3M, kerjasama dengan
pihak industri dan PT lain.

8. Terbentuknya infrastruktur

√

√

√

√

√

Membangun

dan materi untuk proses

mengoptimalkan

pembelajaran berbasis IT,

refernsi online

e-learning

dan

jurnal

atau

dengan kualitas dan
kuantitas yang memadai
9. Dosen tetap memiliki

√

√

√

√

√

kemampuan menyampaikan

Mensosialisasikan e-learning pada
pertemuan dewan dosen

materi berbasis e-learning
B.

Kurikulum

1. Peninjauan kurikulum untuk

√

-

√

-

√

semua Program Studi.

Peninjauan

dan

pengembangan

kurikulum setiap dua tahun.

Pnyusunan kurikulum
program magister mengacu
pada KBK (kurikulum
berdasarkan kompetensi)
dan KKNI (Kerangka
Kualifikasi Nasional
Indonesia).
2. Tersedia kurikulum berbasis

C.

√

√

√

√

√

Mengembangkan

kerjasama

kompetensi dan link and

dengan industri dan asosiasi untuk

match

link and macth.

Sistem Penjaminan mutu internal

1. Tersedia Pedoman

√

√

√

√

penjaminan mutu internal

√

Optimalisasi Sistem Pengendalian
Mutu dalam kerangka ISO.

yang efektif

Rencana Operasional SPS 2013 – 2023|

|H a l a m a n 8 d a r i 20

2. Tersedianya SOP yang efektif

√

√

√

√

√

Pengembangan

SOP

sesuai

perkembangan

proses

bisnis,

penerapan yang konsisten dalam
kerangka ISO, dan ditinjau-ulang
secara periodik.
3. Tersedia dan berfungsi

D.

√

√

√

√

√

Implementasi, pengendalian, dan

efektifnya sistem tata kelola

pengembangan tata kelola secara

yang baik

efektif.

Penelitian

1. Rata-rata penelitian per

1

1

2

2

2

Mengoptimalkan kebijakan Institut

dosen yang dibiayai oleh PT

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

sendiri

insentif.

2. Rata-rata penelitian per

0

0

1

1

1

Mengoptimalkan kebijakan Institut

dosen yang dibiayai oleh

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

pihak di luar PT

insentif, serta kerjasama dengan
industri.

3. Penelitian yang dibiayai oleh

0

0

1

1

1

pihak di luar negeri

Mengoptimalkan kebijakan Institut
dan Dikti dalam BKD dan kebijakan
insentif,

serta

kerjasama

luar

negeri.
4. Prosentase mahasiswa

5%

10%

25%

30%

35%

Mengintegrasikan penulisan tesis

sedang tesis yang terlibat

dengan road map penelitian dosen

dalam penelitian bersama

dan kebijakan tentang kewajiban

dosen dan mahasiswa

bagi mahasiswa untuk melakukan
penelitian bersama dosen sebagai
syarat kelulusan.

5. Prosentase mahasiswa

5%

10%

15%

20%

25%

Mengintegrasikan penulisan tesis

sedang tesis yang terlibat

dengan road map penelitian dosen

dalam pengabdian

dan

masyarakat bersama dosen

mahasiswa

dan mahasiswa

penelitian dengan keluaran berupa
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melakukan

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat bersama dosen sebagai
syarat kelulusan.
6. Rata-rata pIKPIA

1

1

1

1

1

Mengoptimalkan kebijakan Institut

Perbanaslikasi karya ilmiah

dalam BKD Internal dan kebijakan

per dosen di tingkat nasional

insentif.

tidak terakreditasi
7. Rata-rata pIKPIA

1

1

1

2

2

Mengoptimalkan kebijakan Institut

Perbanaslikasi karya ilmiah

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

per dosen di tingkat nasional

insentif.

terakreditasi
8. Rata-rata pIKPIA

0

0

1

1

1

Mengoptimalkan kebijakan Institut

Perbanaslikasi karya ilmiah

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

per dosen di tingkat

insentif.

internasional terakreditasi
E.

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rata-rata pengabdian kepada

2

2

2

2

2

Mengoptimalkan kebijakan Institut

masyarakat per dosen yang

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

dibiayai oleh PT sendiri

insentif.

2. Rata-rata pengabdian kepada

2

2

2

3

3

Mengoptimalkan kebijakan Institut

masyarakat per dosen yang

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

dibiayai oleh pihak di luar PT

insentif, serta kerjasama dengan
industri.

3. Rata-rata pengabdian kepada

F.

0

0

1

1

1

Mengoptimalkan kebijakan Institut

masyarakat per dosen yang

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

dibiayai oleh pihak di luar

insentif,

negeri

negeri.

serta

kerjasama

luar

Sumberdaya Manusia

1. Prosentase jumlah dosen

30%

25%

20%

10%

0% Mengirimkan dosen studi lanjut S3

Program Magister yg

pada program terakreditasi dan

pendidikan terakhir S2

bidang ilmu yang cocok dengan PS.
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2. Prosentase jumlah dosen

70%

75%

80%

90% 100% Mendukung dosen studi lanjut S3

Program Magister yg

agar

menyelesaikan

studi

dan

pendidikan terakhir S3

melakukan rekrutmen dosen S3
dari luar.

3. Prosentase dosen Program

10%

10%

5%

5%

0% Optimalisasi fungsi Unit Jenjang

Magister dengan jabatan

Kepangkatan dan pemberlakuan

akademik asisten ahli

ketentuan

perundang-undangan

secara efektif.
4. Prosentase dosen Program

60%

60%

45%

40%

35% Optimalisasi fungsi Unit Jenjang

Magister dengan jabatan

Kepangkatan dan sistem insentif

akademik Lektor

mengajar, serta
ketentuan

pemberlakukan

perundang-undangan

secara efektif.
5. Prosentase dosen Program

20%

20%

30%

30%

35% Optimalisasi fungsi Unit Jenjang

Magister dengan jabatan

Kepangkatan dan sistem insentif

akademik Lektor Kepala

mengajar, serta

pemberlakukan

ketentuan perundang
6. Prosentase dosen Program

10%

10%

20%

25%

30% Optimalisasi fungsi Unit Jenjang

Magister dengan jabatan

Kepangkatan dan sistem insentif

akademik Guru Besar

mengajar, serta

pemberlakukan

ketentuan perundang
7. Jumlah tenaga kependidikan

√

√

√

√

√

yang memadai dari segi

Melakukan analisis kebutuhan dan
pemenuhan secara berkala.

jumlah dan kualifikasi
G.

Infrastruktur

1. Ruang kelas yang nyaman,

√

√

√

√

√

Melakukan analisis kebutuhan dan

dilengkapi dengan komputer,

pemenuhan serta pemeliharaan

jaringan internet dan LCD

secara berkala.

2. Ruang laboratorium yang

√

√

√

√

lengkap dan nyaman
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secara berkala.
3. Ruang kerja bagi dosen dan

√

√

√

√

√

Melakukan analisis kebutuhan dan

karyawan yang nyaman dan

pemenuhan serta pemeliharaan

dilengkapi dengan sarana

secara berkala.

kerja dan jaringan
komunikasi yang memadai
4. Fasilitas pendukung lain:

H.

√

√

√

√

√

kantin, mushola, parkir yang

pemenuhan serta pemeliharaan

memadai dari segi jumlah

secara berkala, dan koordinasi

dan kualifikasi

dengan unit terkait

Kerjasama

1. Jumlah kerjasama dengan

5

7

8

8

10

instansi di dalam negeri
2. Jumlah kerjasama dengan

3. Penelitian dan pertukaran

5

7

8

8

10

2

2

3

3

5

Biro

Optimalisasi

dukungan

Biro

Kerjasama dengan

perguruan

tinggi asing
-

-

-

1

2

asing

5. Visiting profesor dengan

dukungan

Corporate Secrertary dan asosiasi.

dosen
4. Student dari perguruan tinggi

Optimalisasi

Corporate Secrertary dan asosiasi.

instansi di luar negeri

Kerjasama dengan

perguruan

tinggi asing

5

7

8

8

10

perguruan tinggi asing.
I.

Melakukan analisis kebutuhan dan

Kerjasama dengan

perguruan

tinggi asing

PENGEMBANGAN PROGRAM

1. Akreditasi Program Magister

A

A

A

A

A

Optimalisasi semua pemenuhan
borang akreditasi

2. Pembukaan program in

√

√

√

√

√

house dan training

3. Pembukaan dan

P{elatihan

sertifikasi

bidang

Akuntansi dan Manajemen

√

√

√

√

Pengoperasian Program
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PPAK

pengoperasiannya.

Rencana Operasional II tahun 2018-2023

Tahun Akademik
Sasaran Tahap I

J.

2018

2019

2020

2021

2022

/201

/202

/202

/202

/202

9

0

1

2

3

Strategi Pencapaian

Pendidikan dan Pengajaran

10. Rata-rata IPK lulusan

3,50

3,52

3,55

3,57

3,60

program Magister

Memantau
umpan-balik

dan

memberikan

atas

prestasi

akademik secara periodik; layanan
bimbingan

akademik

secara

intensif dan terjadwal.
11. Rata-rata lama studi (tahun)

2 thn

2 thn

2 thn

2 thn

2 thn

Pemantauan

bimbingan

tesis

secara intensif, forum tesis, dan
pelatihan metodologi penelitian;
bimbingan tesis terjadwal.
12. Keterserapan lulusan

80%

82%

84%

86%

88%

program Magister
13. Kesesuaian bidang pekerjaan

Melakukan

kerjasama

untuk

menyalurkan lulusan.
75%

78%

80%

82%

85% Talent mapping dan penguatan
jaringan kategorial alumni.

14. Keterampilan bahasa Inggris

475

475

475

475

(TOEFL)

500

Peningkatan bahan ajar dan jurnal
internasional,

pelatihan

Bahasa

Inggris, dan perkuliahan dalam
Bahasa Inggris.
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15. Tersedia course outline

100% 100% 100% 100% 100% Optimalisasi

(Silabus) untuk semua

peran

dosen

dan

dosen koordinator

Program Studi
16. Suasana Akademik: Diskusi,

4

4

5

5

6

Kuliah Umum, Dosen Tamu

Meningkatkan partisipasi dalam
kegiatan P3M, kerjasama dengan
pihak industri dan PT lain.

17. Terbentuknya infrastruktur

√

√

√

√

√

Membangun

dan materi untuk proses

mengoptimalkan

pembelajaran berbasis IT,

refernsi online

e-learning

dan

jurnal

atau

dengan kualitas dan
kuantitas yang memadai
18. Dosen tetap memiliki

K.

√

√

√

√

√

Penyiapan dan penyelenggaraan

kemampuan menyampaikan

perkuliahan

materi berbasis e-learning

online.

jarak

jauh

secara

Kurikulum

3. Peninjauan kurikulum untuk

√

-

√

-

√

semua Program Studi.

Peninjauan

dan

pengembangan

kurikulum setiap dua tahun.

Pnyusunan kurikulum
program magister mengacu
pada KBK (kurikulum
berdasarkan kompetensi)
dan KKNI (Kerangka
Kualifikasi Nasional
Indonesia).
4. Tersedia kurikulum berbasis

L.

√

√

√

√

√

Mengembangkan

kerjasama

kompetensi dan link and

dengan industri dan asosiasi untuk

match

link and macth.

Sistem Penjaminan mutu internal

4. Tersedia Pedoman

√

√

√

√

√

penjaminan mutu internal

Optimalisasi Sistem Pengendalian
Mutu dalam kerangka ISO.

yang efektif
5. Tersedianya SOP yang efektif

√

√

√

√
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sesuai

perkembangan

proses

bisnis,

penerapan yang konsisten dalam
kerangka ISO, dan ditinjau-ulang
secara periodik.
6. Tersedia dan berfungsi

√

√

√

√

√

Implementasi, pengendalian, dan

efektifnya sistem tata kelola

pengembangan tata kelola secara

yang baik

efektif.

M. Penelitian
9. Rata-rata penelitian per

1

1

1

1

1

Mengoptimalkan kebijakan Institut

dosen yang dibiayai oleh PT

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

sendiri

insentif.

10. Rata-rata penelitian per

2

2

2

2

2

Mengoptimalkan kebijakan Institut

dosen yang dibiayai oleh

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

pihak di luar PT

insentif, serta kerjasama dengan
industri.

11. Penelitian yang dibiayai oleh

1

1

2

2

2

pihak di luar negeri

Mengoptimalkan kebijakan Institut
dan Dikti dalam BKD dan kebijakan
insentif,

serta

kerjasama

luar

negeri.
12. Prosentase mahasiswa

5%

10%

25%

30%

35%

Mengintegrasikan penulisan tesis

sedang tesis yang terlibat

dengan road map penelitian dosen

dalam penelitian bersama

dan kebijakan tentang kewajiban

dosen dan mahasiswa

bagi mahasiswa untuk melakukan
penelitian bersama dosen sebagai
syarat kelulusan.

13. Prosentase mahasiswa

25%

25%

25%

50%

50%

Mengintegrasikan penulisan tesis

sedang tesis yang terlibat

dengan road map penelitian dosen

dalam pengabdian

dan

masyarakat bersama dosen

mahasiswa

dan mahasiswa

penelitian dengan keluaran berupa

kebijakan kewajiban bagi

kegiatan
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kepada

masyarakat bersama dosen sebagai
syarat kelulusan.
14. Rata-rata pIKPIA

1

1

1

1

1

Mengoptimalkan kebijakan Institut

Perbanaslikasi karya ilmiah

dalam BKD Internal dan kebijakan

per dosen di tingkat nasional

insentif.

tidak terakreditasi
15. Rata-rata pIKPIA

3

3

3

3

3

Mengoptimalkan kebijakan Institut

Perbanaslikasi karya ilmiah

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

per dosen di tingkat nasional

insentif.

terakreditasi
16. Rata-rata pIKPIA

2

2

2

2

2

Mengoptimalkan kebijakan Institut

Perbanaslikasi karya ilmiah

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

per dosen di tingkat

insentif.

internasional terakreditasi
N.

Pengabdian kepada Masyarakat

4. Rata-rata pengabdian kepada

2

2

2

2

2

Mengoptimalkan kebijakan Institut

masyarakat per dosen yang

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

dibiayai oleh PT sendiri

insentif.

5. Rata-rata pengabdian kepada

2

2

2

3

3

Mengoptimalkan kebijakan Institut

masyarakat per dosen yang

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

dibiayai oleh pihak di luar PT

insentif, serta kerjasama dengan
industri.

6. Rata-rata pengabdian kepada

1

1

1

1

2

Mengoptimalkan kebijakan Institut

masyarakat per dosen yang

dan Dikti dalam BKD dan kebijakan

dibiayai oleh pihak di luar

insentif,

negeri

negeri.

serta

kerjasama

luar

O. Sumberdaya Manusia
8. Prosentase jumlah dosen

0%

0%

0%

0%

0% Mengirimkan dosen studi lanjut S3

Program Magister yg

pada program terakreditasi dan

pendidikan terakhir S2

bidang ilmu yang cocok dengan PS.

9. Prosentase jumlah dosen

100% 100% 100% 100% 100% Mendukung dosen studi lanjut S3

Rencana Operasional SPS 2013 – 2023|

|H a l a m a n 16 d a r i 20

Program Magister yg

agar

menyelesaikan

studi

dan

pendidikan terakhir S3

melakukan rekrutmen dosen S3
dari luar.

10. Prosentase dosen Program

0%

0%

0%

0%

0% Optimalisasi fungsi Unit Jenjang

Magister dengan jabatan

Kepangkatan dan pemberlakuan

akademik asisten ahli

ketentuan

perundang-undangan

secara efektif.
11. Prosentase dosen Program

35%

30%

30%

30%

25% Optimalisasi fungsi Unit Jenjang

Magister dengan jabatan

Kepangkatan dan sistem insentif

akademik Lektor

mengajar, serta
ketentuan

pemberlakukan

perundang-undangan

secara efektif.
12. Prosentase dosen Program

35%

40%

35%

35%

40% Optimalisasi fungsi Unit Jenjang

Magister dengan jabatan

Kepangkatan dan sistem insentif

akademik Lektor Kepala

mengajar, serta

pemberlakukan

ketentuan perundang
13. Prosentase dosen Program

30%

30%

35%

35%

35% Optimalisasi fungsi Unit Jenjang

Magister dengan jabatan

Kepangkatan dan sistem insentif

akademik Guru Besar

mengajar, serta

pemberlakukan

ketentuan perundang
14. Jumlah tenaga kependidikan

√

√

√

√

√

yang memadai dari segi

Melakukan analisis kebutuhan dan
pemenuhan secara berkala.

jumlah dan kualifikasi
P.

Infrastruktur

5. Ruang kelas yang nyaman,

√

√

√

√

√

Melakukan analisis kebutuhan dan

dilengkapi dengan komputer,

pemenuhan serta pemeliharaan

jaringan internet dan LCD

secara berkala.

6. Ruang laboratorium yang

√

√

√

√

lengkap dan nyaman

√

Melakukan analisis kebutuhan dan
pemenuhan serta pemeliharaan
secara berkala.
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7. Ruang kerja bagi dosen dan

√

√

√

√

√

Melakukan analisis kebutuhan dan

karyawan yang nyaman dan

pemenuhan serta pemeliharaan

dilengkapi dengan sarana

secara berkala.

kerja dan jaringan
komunikasi yang memadai
8. Fasilitas pendukung lain:

√

√

√

√

√

Melakukan analisis kebutuhan dan

kantin, mushola, parkir yang

pemenuhan serta pemeliharaan

memadai dari segi jumlah

secara berkala, dan koordinasi

dan kualifikasi

dengan unit terkait

Q. Kerjasama
6. Jumlah kerjasama dengan

5

7

8

8

10

instansi di dalam negeri
7. Jumlah kerjasama dengan

5

7

8

8

10

5

7

8

8

10

-

-

-

√

√

dukungan

Biro

Kerjasama dengan

perguruan

Kerjasama dengan

perguruan

tinggi asing

5

7

8

8

10

perguruan tinggi asing.
R.

Optimalisasi

tinggi asing

asing

10. Visiting profesor dengan

Biro

Corporate Secrertary dan asosiasi.

dosen
9. Student dari perguruan tinggi

dukungan

Corporate Secrertary dan asosiasi.

instansi di luar negeri
8. Penelitian dan pertukaran

Optimalisasi

Kerjasama dengan

perguruan

tinggi asing

PENGEMBANGAN PROGRAM

4. Akreditasi Program Magister

A

A

A

A

A

Optimalisasi semua pemenuhan
borang akreditasi

5. Penyiapan dan perolehan

√

√

√

√

√

akreditasi internasional

6. Pembukaan Program Doktor

Pengurusan

pemenuhan

akan

dibukanya Prodi baru

√

√

√

√

√

Pengurusan

pemenuhan

dibukanya Prodi baru
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akan

PENUTUP

Rencana Operasional SPS IKPIA PERBANAS 2013-2023 ini diharapkan dapat memberikan arah gerak
Sekolah Pascasarjana IKPIA Perbanas pada tahun-tahun mendatang. Rencana Operasional ini
disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis yang telah disusun berdasarkan peta kekuatan SPS
IKPIA PERBANAS dan disesuaikan dengan kriteria evaluasi BAN yang terbaru serta estimasi kondisi
sepuluh tahun ke depan. Renop ini diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis (1) peningkatan
kualitas, (2) penyehatan organisasi, (3) peningkatan daya saing, (4) pengelolaan sumberdaya dan (5)
pendanaan, akuntabilitas dan transparansi.
Untuk kepentingan internal, dokumen Renop ini, dapat menjadi acuan resmi dalam merencanakan
kegiatan-kegiatan atau program kerja unit-unit yang berada di lingkungan SPS IKPIA PERBANAS.
Dengan adanya Renop, maka akan memudahkan pimpinan fakultas, jurusan dan program studi
dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi atas implementasi Renop yang dilakukan setiap tahun oleh Senat Fakultas.
Untuk urusan yang berhIKPIA Perbanasungan dengan pihak eksternal misalnya Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) dokumen ini dapat
dipergunakan untuk melengkapi berbagai persyaratan, misalnya antara lain untuk penyusunan
proposal Program Hibah Kompetisi (PHK), proses pelaporan kegiatan akademis dan proses akreditasi
program studi.
Pemahaman sivitas akademika SPS IKPIA PERBANAS terhadap isi dari dokumen rencana operaional
ini merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Untuk itu usaha yang
sungguh sungguh harus dilakukan untuk mensosialisasikan rencana operasional dan segala perIKPIA
Perbanasahannya.
Sepuluh tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk melaksanakan hal-hal yang besar. Karena itu,
Renop SPS ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dalam menciptakan kesejahteraan,
kemajuan, kenyamanan dalam suasana akademik yang lebih menyenangkan bagi kita semua.
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