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SEJARAH STMA TRISAKTI 

 

Gagasan mendirikan pendidikan tinggi asuransi pertama kali muncul dan dibahas oleh 

Badan Kerja Harian Yayasan Trisakti tanggal 16 Maret 1981 yang disetujui oleh Dewan Pengurus 

Yayasan Trisakti pada tanggal 14 April 1981. Kemudian dilanjutkan konsultasi dengan Kopertis 

Wilayah II (sekarang Kopertis Wilayah III), dan Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Atas dasar 

konsultasi dan pertemuan tersebut, dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Akademi/Institut 

Asuransi Trisakti dengan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Trisakti nomor 037/S/1981 tanggal 

10 Juni 1981 yang terdiri atas : Drs. Ferry Sonneville, Indra Hattari, Ph.D, Harisoerahardjo 

Tjondronegoro, S.H., Henry Gunanto, S.H., Elvin S. Ibrahim, S.H., bertugas untuk menyusun 

proposal proyek Pendidikan Asuransi Trisakti. Panitia mengusulkan bentuk institusi pendidikan 

pada tahap awal adalah ”Akademi” untuk memenuhi kebutuhan mendesak industri asuransi, yang 

nantinya bisa dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi/Institut yang melaksanakan Program S1. 

Setelah tugas panitia persiapan selesai dibentuklah Panitia Pendirian Akademi Asuransi 

Trisakti (AKASTRI) dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Trisakti nomor 

079/S/1982 tanggal 10 September 1982 yang terdiri atas : Henry Gunanto, S.H., Drs. I.K. Supakto, 

Drs. Ferry Sonneville, Indra Hattari, Ph.D., Ir. P. Haryasudirja, Harisoehardjo Tjondronegoro, 

S.H., Elvin S. Ibrahim, S.H. Panitia bertugas untuk melaksanakan dan mengisi proposal yang 

dibuat oleh panitia sebelumnya yang meliputi bidang-bidang antara lain : membuat studi 

kelayakan/proposal, rencana kurikulum, calon-calon tenaga pengajar, rencana penerimaan 

mahasiswa dan persyaratannya, penyiapan tenaga penunjang, persiapan ruang kuliah dan 

perkantoran. 

AKASTRI sebagai perintis pendidikan tinggi asuransi di Indonesia memberikan dasar 

penyusunan kurikulum pada : 1. Kurikulum pendidikan asuransi di luar negeri seperti negara-

negara ”Anglo Saxon” dan ”Eropa Kontinental” untuk program Studi Asuransi Kerugian, serta 

Amerika Serikat dan Jepang untuk Program Studi Asuransi Jiwa. 2. Pemenuhan kebutuhan dunia 

industri perasuransian melalui peningkatan sumberdaya profesionalisme. 

Pada tanggal 6 Februari 1984 diperoleh izin operasional AKASTRI dari Kopertis Wilayah 

III dengan nomor 02/Kop.III/S.II/1984 dan pada tanggal 10 April 1984 Dewan Pengurus Yayasan 

Trisakti mengesahkan berdirinya AKASTRI dengan surat keputusan nomor 038/S/1984, yang 

dipimpin pertama kali oleh Henry Gunanto, S.H. Tanggal 10 April inilah menjadi tonggak sejarah 



berdirinya lembaga pendidikan perasuransian yang selalu diperingati dengan DIES NATALIS. 

Kemudian AKASTRI melaksanakan kerjasama dengan industri perasuransian guna memenuhi 

kebutuhan industri perasuransian terhadap tenaga terampil yang terdidik, yang ditandai dengan 

penandatanganan Piagam Kerjasama antara Yayasan Trisakti dengan Dewan Asuransi Indonesia 

(DAI) pada tanggal 25 Mei 1985 dan dengan Asosiasi Broker Asuransi Indonesia (ABAI) pada 

tanggal 24 Juli 1985. 

Selanjutnya AKASTRI berupaya untuk meningkatkan bentuk satuan pendidikannya 

menjadi Sekolah Tinggi guna merespon tuntutan industri perasuransian yang semakin meningkat, 

sehingga pada tanggal 1 Oktober 2002 Akademi Asuransi Trisakti (AKASTRI) resmi 

meningkatkan bentuknya menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti atau disingkat 

STMA Trisakti berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No. 

218/D/O/2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

IDENTIFIKASI KONDISI EKSTERNAL DAN INTERNAL, 

 ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 

A. IDENTIFIKASI KONDISI EKSTERNAL DAN INTERNAL 

Kondisi Eksternal 

Kondisi Eksternal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan renstra STMA Trisakti 

adalah sebagai berikut : 

1.Politik 

a. Restrukturisasi pada pemerintahan baru di mana perguruan tinggi menjadi di bawah 

naungan kemendikbud 

b. Kebijakan pemerintah bahwa rektor dari luar negeri dapat berkarir di Indonesia 

c.  Kebijakan pemerintah bahwa perguruan tinggi dari luar negeri diizinkan beroperasi di 

Indonesia 

d. Adanya kewajiban dari OJK bagi pelaku dunia asuransi untuk literasi 

 

2. Ekonomi 

a. Gross Domestic Product (GDP) Indonesia yang menurun  

b. Dampak COVID 19 menyebabkan penurunan pendapatan ekonom 

c. Adanya kebijakan relaksasi tentang kewajiban alokasi dana untuk pendidikan bagi 

perusahaan asuransi turun dari ketentuan 5%  

d. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi 

e. Diterbitkannya Per-BAN-PT No. 03 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi 

perguruan tinggi 

f. Diterbitkannya Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era 4.0 tahun 

2018 yang berlandaskan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 dan UU No 12 

Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 2 

g. Konsep kampus merdeka 

h. Diterbitkannya Permendikbud:  No. 3 tahun 2020, No. 5 tahun 2020 , No. 7 tahun 

2020 

i. Peta jalan Sistem Pendidikan Indonesia tahun 2020 – 2035 



 

 

3.Sosial  

   Corona virus disease (Covid-19) sehingga kegiatan kantor dan perkuliahan dilakukan di 

rumah 

4. Tehnologi 

a. Intensitas penggunaan teknologi informasi 

b. Persepsi kepercayaan masyarakat menurun terhadap asuransi 

 

 

Kondisi Internal  

 

STMA Trisakti mempunyai 4 (empat)  Program Studi yang  mendapatkan peringkat 

Akreditasi B dari Badan Akreditas Nasional Pendidikan Tinggi.  Program studi tersebut 

adalah  : Program Studi  S1-Manajemen, Program Studi S1-Aktuaria, Program Studi D3- 

Jiwa dan Program Studi D3- Kerugian.    

Akreditasi  Program Studi tersebut merupakan  kegiatan penilaian untuk menentukan 

kelayakan Program Studi, sehingga dapat dikatakan bahwa STMA Trisakti mempunyai 

program studi yang  layak  berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi serta terjamin  mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara 

eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan 

mahasiswa dan masyarakat  ( Permendikbud RI no: 5 tahun 2020 pasal 2 ayat 2  ) 

          Tabel 1.1.  Kondisi Akreditasi 

No. Program Studi  Status Akreditasi No. SK 
 

Masa Berlaku 

1 2 3 4  

1  S1 Manajemen   B 
 1939/SK/BAN-

PT/Akred/S/VII/2018 

2023-07-24 

2  S1 Aktuaria  Baik 
 8577/SK/BAN-

PT/Ak-PKP/S/1/2021 

2026-01-26 



3  DIII Asuransi Jiwa  B 

 8299/SK/BAN-

PT/Ak-PPJ/Dipl-

III/XII/2020 

2025-12-13  

4 
 DIII Asuransi 

Kerugian 
 B 

 1559/SK/BAN-

PT/Akred/Dipl-

III/V/2017  

2022-05-23  

 

STMA Trisakti  dalam melakukan pembelajaran, mempertimbangkan pemberitahuan dari  BAN-

PT  yaitu : Rasio dosen mahasiswa paling tinggi 1 : 60 untuk S1 dan  1 : 20 untuk Diploma.  

Program Studi di STMA Trisakti rasio dosen mahasiswa untuk program studi S1-Manajemen 

adalah 1: 28, untuk S1-Aktuaria 1: 5, sedangkan untuk Program Studi D3 adalah 1: 17 dan Program 

Studi  D3-Kerugian adalah 1 : 3.  Hal tersebut dapat dikatakan bahwa STMA Trisakti cukup efektif 

dalam melakukan pembelajarannya 

 

 

 

Tabel.1.2. Jumlah Rasio Dosen Berbanding Mahasiswa 

No. Program Studi  Jumlah Dosen 
Jumlah 

Mahasiswa 

Raasio 

Perbadingan  

1 2 3 4 5 

1  S1 Manajemen  13 365 1 : 28.08  

2  S1 Aktuaria 5 41  1 : 4.56 

3  DIII Asuransi Jiwa 9 139  1 : 17.38 

4  DIII Asuransi Kerugian 8 16  1 : 3.20 

Jumlah 0 0 0 

 

Penelitian dan Pengabdian merupakan bagian tugas dari tri dharma perguruan tinggi yang  harus 

dilaksanakan oleh dosen.  STMA Trisakti mempunyai dosen-dosen yang melakukan penelitian 

dan pengabdian masyarakat, dengan penelitian rata-rata 5(lima)-7(tujuh) hasil  penelitian  per- 

program studi per tahunnya,  dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5(lima) – 6 (enam) per program 

studi per tahun. 



 

Tabel.1.3.Jumlah Penelitian Dosen  

No. Program Studi 
Jumlah Judul Penelitian 

Jumlah 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 2 3 4 5 6 

1  S1 Manajemen   12 6  7  25 

2  S1 Aktuaria 0  1  6  7 

3  DIII Asuransi Jiwa  8 5  6  19 

4  DIII Asuransi Kerugian 5 3 4 12 

Jumlah 25 25 15 23 

 

 

 

Tabel 1.4. Jumlah PkM Dosen  

No. Program Studi 
Jumlah Judul PkM 

Jumlah 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 2 3 4 5 6 

1  S1 Manajemen   4 5  7  16 

2  S1 Aktuaria  0 1  7  8 

3  DIII Asuransi Jiwa  2 1  5  8 

4  DIII Asuransi Kerugian 0 1 2 3 

Jumlah 6 8 21 35 

 

 

Mahasiswa STMA Trisakti, mempunyai rata-rata Indek  Prestasi  Komulatif (IPK) yang 

lebih besar dari 3,00  ( IPK > 3.00 ), dan mempunyai masa studi untuk S1 adalah 7(tujuh) 

sampai 9 (Sembilan ) semester dan DIII dengan masa studi 6 (enam) semester.  Masa 

tunggu bekerja bagi lulusan STMA Trisakti  tidak terlalu lama, karena biasanya belum 

lulus mereka sudah kuliah sambal bekerja di perusahaan perusahaan asuransi.  Hal 

tersebut dapat terlaksana karena lulusan dari STMA Trisakti dapat memberikan kepuasan 

bagi penggunanya dengan baik, hal ini terlihat dari penilaian dari pengguna melalui 



kuesioner yang disebarkan ke unit Sumber Daya Manusia di masing-masing pengguna 

yang sebagian besar di industri Asuransi berada dalam penilaian kisaran baik dan sangat 

baik pada penilaian etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, 

penggunaan tehnologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan 

pengembangan diri. 

 

 

Tabel.1.5. Rata-Rata IPK  

No. Program Studi 
Rata-Rata IPK Lulusan  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 2 4 5 6 

1  S1 Manajemen  3.28 3.27 3.38 

2  S1 Aktuaria - - - 

3  DIII Asuransi Jiwa - 3.42 3.42 

4  DIII Asuransi Kerugian 3.35 3.41 3.50 

  Total    

 

 

Tabel 1.6.Rata-Rata Lama Studi Mahasiswa 

No. Program Studi 
Rata-Rata Lama Studi  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 2 4 5 6 

1  S1 Manajemen  9,8 semester 8,6 semester 7,2 semesetr 

2  S1 Aktuaria - - - 

3  DIII Asuransi Jiwa 6,2 semester 6,4 semester 6 semester 

4  DIII Asuransi Kerugian 6 semester 6,3 semester 6,2 semester 

  Total 7,3 7,2 6,5 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabel. 1.7. Rata-Rata Lama Tunggu Lulusan 

No. Program Studi 
Rata-Rata Lama Tunggu Lulusan  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 2 4 5 6 

1  S1 Manajemen    2,94    

2  S1 Aktuaria    -   

3  DIII Asuransi Jiwa   0,25    

4  DIII Asuransi Kerugian   0,8    

  Total 0 2,28 0 

 

 

 

Tabel. 1.8. Kepuasan Pengguna Lulusan  

No Aspek Penilaian  

Hasil Penilaian  

(%) 

Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 

1 Etika 30 70 0 0 

2 
Keahlian pada bidang ilmu 

(kompetensi utama) 
30 70 0 0 

3 Kemampuan berbahasa asing 20 80 0 0 

4 
Penggunaan teknologi 

informasi 
30 70 0 0 

5 Kemampuan berkomunikasi 50 50 0 0 



6 Kerjasama 40 60 0 0 

7 Pengembangan diri 40 50 10 0 

 

STMA Trisakti tetap komitmen dalam mendukung peningkatan pembelajaran dengan cara dosen-

dosennya tetap melakukan publikasi ilmiah melalui jurnal terakreditasi maupun tidak 

terakreditasi, seminar nasional maupun internasional dan menulis di media, demikian juga 

mengupayakan Haki bagi mahasiswa maupun dosen. 

 

Tabel 1.9. Publikasi Ilmiah 

 

 

Tabel.1.10. Luaran Hasil Penelitian danb PkM 

No Luaran Penelitian dan PkM 

Tahun 

Perolehan 

(YYYY) 

Keterangan 

No. Jenis Publikasi 
Jumlah Judul  

Jumlah 
TS-2 TS-1 TS 

1 2 3 4 5 6 

1 Jurnal penelitian tidak terakreditasi 2 1 4 7 

2 Jurnal penelitian nasional terakreditasi 1 6 2 9 

3 Jurnal penelitian internasional 0 1 4 5 

4 
Jurnal penelitian internasional 

bereputasi 
0 0 0 0 

5 
Seminar wilayah/lokal/perguruan 

tinggi 
0 0 0 0 

6 Seminar nasional 0 3 4 7 

7 Seminar internasional 1 1 2 4 

8 Tulisan di media massa nasional 0 0 2 2 

9 Tulisan di media massa internasional 0 0 0 0 

Jumlah 4 12 18 34 



1 2 3 4 

I HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana 

1 Buku cara mudah memahami 

metodologi penelitian (I Made 

P,AMK.,MPH) 

2018    

2 Infografis tentang Aktuaris dan 

Manajemen Risiko vs Covid-19 

 2020 Infografis berupa poster yang dibuat 

oleh mahasiswa aktuaria 

3  Infograis tentang Aktuaria dan 

Mortalita 

 2020 Infografis berupa poster yang dibuat 

oleh mahasiswa aktuaria 

4       

…       

Jumlah 0   

 

 

B. ANALISIS SWOT 

Permasalahan (Kelemahan-weakness) 

1. Tuntutan Industri Asuransi Jiwa Pertama bahwa calon karyawan yang akan diterima 

adalah calon yang benar-benar siap kerja, permasalahannya bahwa lulusan STMA 

Trisakti sebagian besar khususnya kelas regular belum siap kerja. Untuk itu guna 

mempersiapkan lulusan yang siap kerja sangatlah perlu dipertimbangkan adalah materi 

praktek sesuai dengan jurusannya, missal praktek Underwriting, Klaim dan 

Aktuaria.Materi Prakterk diampu oleh praktisi asuransi yang berkompeten di 

bidangnya dan yang existing menangani bidang tersebut. 

2. Tuntutan industri asuransi jiwa yang tidak kalah penting adalah sertifikasi baik 

sertifikasi AAMAI maupun PAI, permasalahannya bahwa sebagian besar lulusan 

STMA trisakti belum mengantongi sertifikat dimaksud. Untuk mendapatkan sertifikat 

dimaksud dapat dicapai dengan cara : 

a. Masing-masing dosen pengampu mata kuliah yang terkait dengan ujian AAMAI 

dan PAI dapat memberikan materi atau latihan soal yang diberikan dalam ujian 

secara tehnis dapat disinkronkan dengan tim kurikulum. 



b. Bekerjasama dengan AAMAI dan PAI dalam pengajuan mata kuliah yang dapat 

disetarakan.Target minimal STMA Trisakti dapat lulus, 3 modul untuk PAI dan 

lulus AAIJ untuk AMAAI. 

3. STMA Trisakti memiliki permasalahan terkait dengan kualitas dan regenerasi jumlah 

pegawai dan dosen (internal dan praktisi), yang kurang bertumbuh dan berjalan dengan 

efektif secara gradual. STMA Trisakti memerlukan peningkatan kualitas dan 

pengadaan regenerasi pegawai dan dosen, dengan mengadakan pendidikan dan 

pelatihan yang berkelanjutan bagi seluruh pegawai dan dosen; serta melakukan 

rekruitmen pegawai baru dalam mempersiapkan alih generasi. 

4. STMA Trisakti mengalami kekurangan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar, yang 

mengakibatkan pemasukan yang terbatas. Untuk itu STMA Trisakti perlu 

meningkatkan pola pemasaran dan kerjasama dengan industri perasuransian Indonesia 

dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tepat sasaran dengan membuat 

beberapa program yang menarik, serta mengaktifkan berbagai sarana media sosial di 

berbagai plat-form (Facebook, Instagram, dan Twitter) yang dikerjakan oleh dedicated 

person setiap saat. Divisi pemasaran dan penerimaan mahasiswa baru perlu diisi oleh 

personal yang kreatif dan inovatif serta berani melakukan terobosan-terobosan baru, 

dan diberikan skema insentif agar mereka memiliki spirit yang lebih tinggi. 

5. STMA Trisakti belum memiliki Liaison Officer atau divisi marketing communication 

yang menjadi penghubung lembaga dengan berbagai pihak ketiga di luar, yang bertugas 

untuk senantiasa ber-gerilya secara rutin dan konsisten melakukan komunikasi dan 

relasi setiap saat, melalui berbagai jalur komunikasi yang terukur dan 

terdeteksi/terekam dengan baik sebagai bukti kinerja dan pertanggungjawaban. 

6. STMA Trisakti perlu melakukan analisa ulang dan meningkatkan ketertarikan calon 

sponsor dan mahasiswa baru terkait dengan Program Magang. Perlu dibuatkan 

beberapa skema yang innovative dan menarik minat bagi kedua pihak yang dapat 

menjadi “tulang punggung” STMA Trisakti, yaitu: perusahaan atau pribadi sponsor dan 

calon mahasiswa yang disponsori. Skema sponsorship harusnya bersifat flexible dan 

tailor-made disesuaikan dengan kebutuhan pasar.  

 



7. STMA Trisakti sudah memiliki alumni yang cukup banyak dan tersebar di industri 

perasuransian Indonesia, namun sayangnya belum ada pola atau skema yang dapat 

dikerjakan bersama guna kebaikan STMA Trisakti dan alumni. Perlu dibentuk divisi 

alumni dalam STMA Trisakti yang diisi oleh personal yang mampu berkomunikasi 

dengan alumni dan membangun berbagai skema kerjasama. Namun harus dicermati 

dengan seksama pola dan skema kerjasama tersebut, agar memberikan manfaat bagi  

STMA Trisakti lebih utama dan alumni secara keseluruhan (bukan 

sekelompok/segolongan apalagi beberapa orang saja). 

8. STMA Trisakti selama ini memiliki permasalahan dalam regenerasi kepemimpinan, 

sehingga dirasakan melakukan kaderisasi beberapa tahun sebelumnya dengan mencari, 

membimbing dan mempersiapkan beberapa personal baik calon dari akademisi 

maupun dari praktisi. Sehingga pada waktunya peralihan kepemimpinan STMA 

Trisakti dapat berjalan dengan baik dan mulus, bagi kebaikan STMA Trisakti. 

9. Permasalahan Yayasan Trisakti dengan UniversitasTrisakti yang berpotensi 

berdampak kepada image Masyarakat 

10. Dana STMA Trisakti yang terbatasuntuk pembangunan sarana dan prasarana 

11. Belum Tingginya minat lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi 

Asuransi 

 

Kekuatan (Strengths) 

1. Lokasi kampus sangat strategis di Ibukota. 

2. Pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

    pengajaran. 

3. Penyelenggaraan perkuliahan melibatkan praktisi. 

4. Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan, sangat pendek. 

5. Studi mahasiswa relatif pendek (lulus tepat waktu). 

6. Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan, sangat pendek 

   7. Alumni tersebar luas di industri perasuransian dan sebagian besar berhasil menduduki 

jabatan eksekutif di perusahaan asuransi. 

  8. Pionir dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang asuransi. 

  9. Nama besar Trisakti mendukung pengembangan STMA Trisakti 



 10.Sarana Kampus, Prasarana dan infrastruktur 

 11.Jaringan alumni yang terkoordinasi 

 12. Dosen dan pengajar dari industry asuransi 

             Peluang (Opportunity) 

              1. Pasar kerja bagi lulusan makin terbuka luas dan variatif. 

              2. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang asuransi belum banyak. 

              3. Mengembangkan dan menyelenggarakan e-learning dan e-library. 

              4. Menjalin kerjasama internasional  untuk melaksanakan double degree dalam bidang   

                  Asuransi 

              5. Menjadi rujukan dalam Pendidikan Tinggi asuransi. 

              6. Industri asuransi memerlukan hasil penelitian perguruan tinggi. 

              7. Peningkatan usaha untuk memperoleh sumber dana dari pihak ketiga: misal hibah,  

                 CSR perusahaan, alumni, dan dana pendidikan perusahaan asuransi 

 8.Adanya dukungan yang positif dari Yayasan Trisakti untuk membantu pengembangan   

kampus STMA Trisakti 

9.  Dukungan moril dari industry Asuransi untuk memajukan dunia pendidikan asuransi 

10.Dukungan masyarakat untuk perkembangan dan kemajuan STMA Trisakti 

11.Adanya kepercayaan dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap STMA 

Trisakti dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. 

 

 

             Tantangan  (Threats) 

             1. Mulai diberlakukannya MEA, APEC, World Trade Organization (WTO) berdampak  

                 pada persaingan yang meningkat 

             2. Masuknya tenaga asing dari MEA. 

             3. Industri asuransi menuntut kemampuan softskill yang tinggi 

             4. Tingginya tuntutan terhadap  kompetensi profesional pendidik. 

             5. Diberlakukannya standardisasi penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah.  

             6. Tingkat kepercayaan calon mahasiswa terhadap Perguruan Tinggi Negeri lebih tinggi. 

             7. Banyaknya perguruan tinggi lain yang produktif dalam penelitian. 



 8. Literasi Asuransi masih rendah di Indonesia, dibandingkan dengan jasa keuangan  

     lainnya dan negara lain di Kawasan regional 

 9. Kompetitor Lembaga pendidikan tinggi asuransi 

10.Perlu investasi dana dari dunia usaha ke perguruan tinggi 

11.Penerapan tehnologi dalam pengembangan perkuliahan, penelitian dan pengembangan  

     masyarakat 

 

 

 

 

  



BAB II 

VISI DAN MISI 

 

 

A. Visi   

Menjadikan STMA Trisakti Sebagai Perguruan Tinggi Manajemen Asuransi Yang 

Memiliki Daya Saing Bertaraf Internasional, Disegani, Dan Diminati Oleh Masyarakat 

Indonesia. 

B. Misi  

1. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara seimbang dan terukur 

sesuai visi misi perguruan tinggi yang relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman.  

2. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi STMA Trisakti berjalan sesuai rencana 

strategis.  

3. Membangun tata kelola STMA Trisakti yang baik dan benar serta meningkatkan dan 

mempertahankan akreditasi  

4. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di STMA 

Trisakti . 

 

C. Tujuan  

1. Menghasilkan lulusan yang unggul; 

2. Menjadi pusat pengembangan ilmu manajemen asuransi yang berbasis kemajuan 

teknologi; 

3. Menghasilkan penemuan baru di bidang ilmu manajemen asuransi 

4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi melalui pengabdian kepada 

masyarakat di bidang perasuransian 

5. Terwujudnya layanan tri dharma perguruan tinggi yang unggul;  

6. Memperluas akses untuk mendukung penyelenggaran tri dharma perguruan tinggi. 

 

D. Nilai-Nilai 

Dalam melaksanakan operasionalnya, STMA Trisakti menganut nilai-nilai : 

a. Keberagaman 



1) Menghargai dan mendayagunakan keberagaman;  

2) Menjadi wadah yang bersifat universal. 

b. Integritas 

1) Berpegang teguh pada kebenaran;  

2) Kejujuran; 

3) Disiplin;  

4) Konsisten. 

c. Profesional 

1) Kompeten  di bidang ilmu manajemen, perasuransian, dan keuangan; 

2) Inovatif  mengembangkan ilmu manajemen, perasuransian, dan     keuangan;  

3) Mampu memberikan hasil yang berkualitas. 

d. Berbudaya Unggul 

1) Pencapaian  terbaik di bidang ilmu manajemen, perasuransian, dan keuangan;  

2) Bersikap santun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

Secara umum, sasaran untuk periode 2020-2025 adalah mewujudkan STMA Trisakti menjadi 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen asuransi yang memiliki daya 

saing nasional, disegani, dan diminati oleh masyarakat . nesia. 

Tujuan Strategis pada tahun 2020-2025: 

1. Menselaraskan dan melaksanakan Kurikulum dengan Kebutuhan Insdustri dan Regulasi 

Kampus Merdeka (Pertukaran pelajar, Magang atau praktik kerja, Penelitian atau riset, 

Kegiatan wirausaha) 

2. Pengembangan Teknologi Digital yang menunjang proses akademik dan non akaedmik  

3. Mengingkatkan kerjasama dengan lembaga sertifikasi, asosisasi, perusahaan asuransi, institusi 

pendidikan  

4. Meningkatkan publikasi penelitian dan PKM 

5. Perubahan Nomenklatur dan bentuk Program Studi 

6. Progres Pendirian Program Studi S2  

7. Meningkatkan SPMI, SPME dan PDDIKTI Perguruan Tinggi dan Prodi 

8. Meningkatkan jumlah dosen dengan jenjang pendidikan S3 serta meningkatkan jumlah dosen 

yang memiliki jenjang jabatan akademik 

 

Dalam mewujudkan sasaran umum dan tujuan strategis, maka dirumuskan sasaran strategis dalam 

perincian bidang berikut: 

1. Sasaran Strategis bidang Pendidikan 

  Sasaran strategis bidang Pendidikan selain diarahkan pada pengelolaan yang sehat 

sehingga menjadi institusi pendidikan bidang manajemen asuransi  juga memberikan tahap 

landasan yang kuat untuk dapat menjadi pendidikan bagi tinggi vokasi dan akademik yang 

memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani, dan diminati oleh masyarakat Indonesia. 

Untuk itu pengembangan pendidikan pada; pada tingkat S1 Aktuaria sudah mendapatkan 

akreditasi dan dipercaya oleh Masyarakat,  tingkat diploma 3 Asuransi Jiwa, diploma 3 Asuransi 

Kerugian (Umum), dan S1 Manajemen harus diperkuat dan ditingkaatkan kualitasnya, perlunya 



pengkajian kemungkinan perubahan  dari diploma 3 Asuransi Jiwa dan diploma 3 Asuransi 

Kerugian (Umum) menjadi pendidikan diploma 4 terapan Aktuaria atau Asuransi. 

 

1) Menyelaraskan dan melaksanakan kurikulum dengan kebutuhan industri dan regulasi 

kampus merdeka (pertukaran pelajar, magang, atau praktik kerja, penelitian atau riset, 

kegiatan wirausaha). Kurikulum dan pembaharuan kurikulum yang disusun 

memperhatikan kebutuhan industri dan regulasi kampus merdeka (pertukaran pelajar, 

magang, atau praktik kerja, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha). Sehingga diharapkan 

mahasiswa dapat mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan 

tujuan kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar. 

2) Pengembangan teknologi digital yang menunjang proses akademik dan non 

akademik.Untuk mendukung pencapaian strategis pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat maka perlu didukung dengan sarana dan prasana yang memadai. 

Pencapaian tujuan tersebut dapat dipercepat dengan penerapan teknologi digital dalam 

proses akademik dan non akademik.  Penerapan teknologi digital pada dunia akademik 

adalah penerpan system akademik sephima cloud dengan SIAKAD Akademik untuk 

admistrasi akademik, dan Edlink untuk pembelajaran akademik, dan masih ada teknologi 

digital lainnya selain itu yakni portal akademik STMA Trisakti , dan  Moddle. Sedangkan 

Dalam proses akademik perlunya penerapan teknologi digital yang mendukung kinerja 

Keuangan, Promosi dan kerjasama, administrasi akademik, dan LPMA baik secara terpisah 

ataupun menyatu dengan teknologi digital yang diterapkan. 

3) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga sertifikasi, asosiasi, perusahaan asuransi dan 

institusi pendidikan dalam rangka pencapaian rencana stretegis pendidikan, terutama 

dalam hal input calon mahasiswa baru, magang kampus merdeka belajar, dan rekrutmen 

lulusan. 

4) Perbaikan kualitas input siswa. STMA Trisakti  perlu meningkatkan penyelenggaraan 

sistem penerimaan mahasiswa yang cocok dan berbakat untuk pendidikan vokasi dan 

akademik Asuransi Jiwa, asuransi kerugian (umum), S 1 Manajemen Asuransi, dan S 1 

Aktuaria. dimana memiliki karakteristik yang mengedapankan kemampuan logis, 

seimbang antara kemampuan kognisi dan psikomotorik, memiliki kemampuan ruang dan 

ide kreatif, memiliki sikap dan etos kerja tinggi serta mampu mengembangkan kemampuan 



secara berkelanjutan untuk melakukan unjuk kerja di lapangan. Calon mahasiswa juga 

perlu memiliki minat, rasa ingin tahu dan kemauan untuk mengembangkan diri yang besar 

sehingga dapat diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang inovatif, berdedikasi dan 

tangguh.  

5) Peningkatan program pendidikan STMA Trisakti   perlu menyelenggarakan pendidikan 

tinggi vokasi dan akademik Asuransi Jiwa, asuransi kerugian (umum), S 1 Manajemen 

Asuransi, dan S 1 Aktuaria yang diperlukan oleh dunia industri atau dunia usaha yang 

mengacu pada kebutuhan industri nasional dan internasional. Kurikulum yang didesain 

mengacau pada SKKNI/KKNI terbaru,  asosiasi profesi nasional; AAJI, AAUI,AASI, PAI, 

dan asosiasi profesi internasional ; LOMA, CII, dan SOA. Proses pendidikan STMA 

Trisakti  harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak saja memiliki kemampuan dalam 

hardskill saja akan tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan softskill yang tinggi 

untuk menjadi lulusan yang cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi. Program 

pendidikan tinggi vokasi harus benar-benar menjamin relevansi pendidikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan pengguna (industri).  Sedangkan Program pendidikan akademik 

harus  benar-benar menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan 

pengguna (industri), dan pengembangan Ilmu Pengetahuan. Upaya relevansi dapat 

dilakukan melalui penguatan program pendidikan berbasis Kurikulum Kampus Merdeka, 

Merdeka Belajar, dan pengalaman puluhan tahun melaksanakan beasiswa magang bekerja 

sama dengan industri, perusahaaan Asuransi dan keuangan. Pendidikan STMA Trisakti   

harus dapat mengadaptasi dan mengatasi disrupsi kompetensi ketenagakerjaan pada era 

industri 4.0 dan mampu menyediakan profil kompetensi Asuransi  Jiwa, Asuransi Umum, 

Manajemen Asuransi, dan Aktuaria yang menguasai Wirausaha Asuransi – Keuangan 

berbasis Teknologi. 

6) Perubahan Nomenklatur dan bentuk Program Studi.  

Perlunya perubahan nomenklatur untuk penamaan program studi akan mengunakan 

Diploma tiga asuransi jiwa, dan diploma tiga asuransi kerugian (umum) dengan gelar Ahli 

madya aktuari atau kembali mengunakan gelar Ahli madya asuransi. Perlunya pengkajian 

bentuk program studi untuk dari diploma tiga asuransi jiwa dan diploma tiga asuransi 

kerugian (umum) menjadi DIV Asuransi atau S1 Terapan Asuransi. 

7) Progres Pendirian Program Studi S2  



Adanya perkembangan kemajuan dalam pendirian  Program Studi Manajemen seperti 

penelitian awal terkaiit minat dan persyaratan administratif dan hukum untuk pendirian 

progam studi S2. 

 

2. Sasaran Strategis bidang Penelitian 

Pencapaian keberhasilan antara lain terletak pada kemampuan Menjadi perguruan tinggi 

yang berkontribusi untuk meningkatkan inovasi dalam bentuk penelitian di bidang 

manajemen asuransi  STMA Trisakti  dalam menyelenggarakan program yang akuntabel dan 

kondusif untuk tahap pengembangan selanjutnya sehingga STMA Trisakti   memiliki 

keunggulan dan meningkatkan inovasi dalam bentuk penelitian di bidang manajemen 

asuransi  

Kunci penting meningkatkan inovasi dalam bentuk penelitian di bidang manajemen asuransi  

adalah kemampuan dalam menghasilkan inovasi dan pengembangan teknologi terapan, dan 

ilmu pengetahuan. Untuk itu simpul penting untuk menghasilkan inovasi dan pengembangan 

teknologi terapan, dan ilmu pengetahuan.dilakukan melalui strategi:  

1) Penguatan penelitian terapan Komposisi penelitian seperti yang tertuang pada Roadmap 

penelitian menjelaskan konten penelitian STMA Trisakti  yang diarahkan pada penelitian 

terapan dalam bidang bidang manajemen asuransi  

2) Penguatan ekosistem inovasi penelitian terapan Untuk mendorong kinerja penelitian 

memberikan hasil sesuai arah kebijakan strategis nasional, mendukung upaya riset 

pengembangan industri lokal, mampu berpartisipasi dalam penelitian berskala global 

STMA Trisakti  perlu menjadikan PUSLDITMAS sebagai pusat R&D yang 

menghasilkan produk unggulan, produk komersial lintas sektor dan wadah kreativitas 

dan inovasi bagi dosen dan mahasiswa, baik lintas program studi di lingkungan STMA 

Trisakti maupun lintas institusi. Untuk itu diperlukan penguatan ekosistem inovasi yang 

mencakup peningkatan relevansi penelitian, revitalisasi sistem informasi, penguatan 

organisasi dan tata kelola, publikasi penelitian pada jurnal nasional terakreditasi atau 

jurnal internasional, pembuatan buku ajar, pembuatan hak paten hasil penelitian, aktinya 

jurnal premium. 

3) Peningkatan kerjasama penelitian dengan industris asuransi dan perguruan tinggi lain 

untuk meningkatkan jumlah dan sumber dana penelitian. 



4) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dengan terbitnya jurnal publikasi  yang 

dapat diterima oleh reviewer lain baik seecara nasional maupun  internasional 

5) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga sertifikasi, asosiasi, perusahaan asuransi dan 

institusi pendidikan dalam rangka pencapaian rencana stretegis penelitian, terutama 

dalam hal; data penelitian, sumber daya penelitian, bahan baku penelitian, dan publikasi 

penelitian. 

 

3. Sasaran Strategis bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

STMA Trisakti mewadahi aktivitas pemberdayaan masyarakat umum, pelayanan industri, 

dan komersialisasi hasil penelitian dosen yang ditetapkan sebagai produk unggulan baru. 

Pemberdayaan masyarakat umum dilakukan Dosen dan mahasiswa dalam bentuk 

pengabdian dan layanan bagi masyarakat produktif dengan memanfaatkan hibah dari 

Kementerian yang membidangi hal tersebut maupun Lembaga dalam dan luar negeri yang 

tersedia bagi institusi pendidikan tinggi vokasi.  

1) Penetapan arah dan kebijakan serta payung pengelolaan kegiatan pengadian kepada 

masyarakat unggulan STMA Trisakti. 

2) Meningkatkan kualitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar lebih 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3) Mendorong gairah dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarat yang 

didasarkan pada penelitiannya. 

4) Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang   lebih terarah dan 

berkualitas dengan jalan bekerjasama dengan institusi / perguruan tinggi lain dan 

dengan masyarakat tempat PKM dilaksanakan”sebagai desa binaan”. 

5) Meningkatkan atmosfir akademik yang kondusif untuk penyelengaraan kegiatan 

pengadian kepada masyarakat dengan kerjasama dengan berbagai perusahaan. 

6) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga sertifikasi, asosiasi, perusahaan asuransi dan 

institusi pendidikan dalam rangka pencapaian rencana stretegis pengadian kepada 

masyarakat, terutama dalam hal; data pengadian kepada masyarakat, sumber daya 

pengadian kepada masyarakat, bahan baku pengadian kepada masyarakat, dan 

publikasi pengadian kepada masyarakat. 

 



4. Sasaran Strategis Bidang Sumber Daya Manusia 

Dalam suatu institusi pendidikan, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam 

kegiatan operasional institusi karena menekankan kepada pelayanan atau jasa. Adapun 

sumber daya manusia di suatu institusi pendidikan terdiri dari pendidik yaitu dosen dan 

tenaga kependidikan terkait administrasi seperti yang tertera pada UU no 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 39. Sumber daya yang mumpuni dalam hal ini 

pendidik berperan aktif dalam berkembangnya institusi pendidikan dikarenakan 

keterlibatannya dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(tri dharma perguruan tinggi) sedangkan bagi tenaga kependidikan dalam upaya 

memberikan dukungan kepada pendidik maupun mahasiswa agar proses pembelajaran 

tetap berjalan. Sasaran – sasaran strategis yang diperlukan guna menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas: 

1. Kaderisasi  

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman menjadi tolak ukur untuk berkembangnya suatu 

proses namun hanya dengan mengandalkan pengalaman dan tidak melihat realita situasi 

saat ini akan memperlemah berkembangnya suatu proses. Kaitannya dengan kaderisasi 

sendiri bahwa dengan memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan 

milenial akan dengan mudah mengikuti perkembangan teknologi informasi, komunikasi 

lebih terbuka meskipun tetap terawasi tata kramanya, wawasan lebih modern dari network 

yang luas.    

2. Pengembangan kompetensi 

Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan diri dari pendidik dan tenaga 

kependidikan di luar pendidikan formal yang sudah dimiliki. Dalam hal ini pelatihan terkait 

kompetensi pendidik dalam sertifikasi profesi, bahasa inggris, software statistik, jurnal 

ilmiah dsb sedangkan bagi tenaga kependidikan berupa pelatihan kepemimpinan, team 

work, microsoft office dsb 

Adapun dengan pendidikan non formal berupa pelatihan yang difasilitasi ini akan 

menunjang kemajuan institusi tetapi perlu diingat juga bahwa reward yang sederhana pun 

pastinya akan menjadi harapan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. 

Namun tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan diri secara formal yang 

memfasilitasi pendidik untuk kesempatan studi lanjut dengan program beasiswa dari 



pemerintah, lembaga tertentu atau institusi. Dengan dikembangkannya kompetensi ini 

dimungkinkan juga untuk menunjang institusi dalam pengembangan program studi ke 

jenjang lebih luas yaitu program magister dan doktor karena sudah tersedianya sumber 

daya yang mumpuni. 

3. Pemahaman budaya kerja 

Budaya kerja yang baik dari suatu institusi menggambarkan apakah setiap individu yang 

ada di dalamnya sudah berperan aktif dalam berkembangnya institusi tersebut. Kunci 

keberhasilan sebuah institusi menjadi tanggung jawab bersama karena tidak ada satu aspek 

dalam institusi yang mampu berjalan sendiri tanpa terkait dengan aspek – aspek yang lain. 

Adanya gap antar individu merupakan hal yang wajar dalam institusi namun jika masing – 

masing individu tersebut mampu berkaca bahwa keberhasilan sesuatu merupakan peran 

serta dari semua pihak maka tujuan dari institusi yang pastinya keberlangsungan jangka 

panjang pasti akan terwujud dengan mudah.  

 

5. Sasaran Strategis Bidang Tata Kelola (Organisasi dan Manajemen) 

Berdasarkan visinya menjadi suatu institusi pendidikan yang memiliki daya saing bertaraf 

internasional, disegani, dan diminati oleh masyarakat Indonesia maka STMA Trisakti perlu 

membuat kemajuan pada aspek organisasi dan manajemennya dimana memiliki standar 

mutu, terintegrasi, perbaikan berdasarkan evaluasi, continuous improvement. Transformasi 

menuju internasional, disegani dan diminati ini tentunya dilakukan secara bertahap dengan 

sasaran – sasaran strategis yang direncanakan antara lain: 

1. Peningkatan mutu institusi 

Institusi saat ini mulai memberlakukan audit mutu dari komponen terkecilnya, 

diharapkan dengan sudah berjalannya audit mutu dari aspek terkecil tersebut maka 

mutu institusi mulai bisa diperhitungkan secara nasional untuk mengarah ke 

interansional. Selain itu peran serta dari asosiasi di luar institusi bisa menambah 

wawasan institusi dalam mengembangkan kurikulum yang berbobot. 

2. Sistem terintegrasi 

Setiap bidang dalam suatu institusi memiliki keterkaitan. Integrasi sistem menjadi tolak 

ukur dalam berjalannya suatu proses karena kebenaran data yang lebih terjamin, 



kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan data dsb tanpa harus melalui proses manual 

yang memungkinkan banyaknya terjadi kesalahan.   

3. Perbaikan proses 

Suatu proses akan lebih baik jika dilakukan perbaikan namun perbaikan bisa dapat 

dilakukan apabila berdasar pada evaluasi. Sebagai contoh penerapan sistem PDCA 

(plan-do-check-action) di dalam institusi dimana segala sesuatu membutuhkan 

perencanaan yang matang untuk kemudian dilaksanakan, setelah terlaksana hasil yang 

ada perlu dikontrol apakah sesuai kriteria atau tidak kemudian apabila tidak memenuhi 

kriteria barulah dilakukan perbaikan sedangkan jika memenuhi kriteria agar 

dipertahankan sehingga jangan sampai mengalami kemunduran. 

4. Pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) 

Pengembangan yang dimaksud ini tidak hanya berlaku saat ini saja namun harus 

disesuaikan juga dengan revolusi industri yang terjadi pada saat itu. Dengan 

pengembangan berkelanjutan diharapkan institusi mampu menghasilkan lulusan yang 

bisa berperan aktif di industri dan mampu bersaing atau bahkan lebih unggul dengan 

lulusan dari institusi lain yang bergerak pada bidang yang sama. 

 

6. Sasaran Strategis bidang Keuangan 

Bagi perguruan tinggi swasta, bidang keuangan merupakan sektor penting agar 

pelaksanaan sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik. Keuangan pada sekolah 

tinggi harus terlaksana dengan baik yang ditandai dengan efisiennya penggunaan 

pengeluaran dan dapat mengefektifkan pendapatan. Pengelolaan keuangan yang baik 

ini dapat dilaksanakan melalui beberapa proses, yang diawali dengan proses 

perencanaan keuangan, pencatatan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan dalam 

bentuk laporan pertanggung jawaban. 

Sasaran strategis untuk keuangan adalah mencapai tata kelola dan layanan keuangan 

yang baik. Pengelolaan yang baik dapat diartikan melalui ketaatan pada tata aturan 

pemerintah dan yayasan Trisakti. Selain itu, tata kelola yang baik harus serta ditandai 

dengan professionalitas kerja dan seluruh pencatatan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengelolaan yang baik harus mencapai kecukupan dana agar tidak menimbulkan 



kerugian di kemudian hari. Pendanaan yang teratur memungkinkan pengembangan 

program kerja demi meningkatkan kapabilitas perguruan tinggi. 

Sumber utama yang didapatkan STMA Trisakti untuk pengelolaan dana adalah dari 

pembayaran mahasiswa. Selain itu, sumber yang dapat digunakan adalah dari hibah-

hibah pemerintah dan juga pendanaan dari masyarakat atau kemitraan dengan 

perusahaan asuransi. 

Sasaran strategis yang harus dicapai adalah: 

1. Pengelolaan keuangan berbasis teknologi (pembayaran mahasiswa, layanan keuangan 

dan perhitungan tagihan mahasiswa) 

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat terjadi melalui sistem yang dibangun oleh 

tim IT. Adanya sistem keuangan yang dapat diintegrasikan melalui sistem pembayaran, 

sistem pencatatan, sistem penagihan dan sistem rekap data keuangan yang baik dapat 

meminimalisir risiko kesalahan dalam pencatatan dana. Dokumen akan tercatat otomatis 

serta bukti pendukung dapat direkap ke dalam sistem. Pengelolaan berbasis teknologi 

sangat dibutuhkan pada dekade ini demi menghindari pula ketertinggalan sistem dengan 

perguruan tinggi lain. 

2. Peningkatan sumber pembiayaan dari luar melalui kerja sama dan hibah dari institusi 

pemerintahan, pendanaan masyarakat ataupun kompetisi dan kontrak penelitian 

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan mengikuti hibah-hibah penelitian dari 

institusi pemerintah maupun swasta. Kerjasama strategis dengan industri, pemerintah 

maupun pihak lain dapat dilaksanakan juga untuk menunjang kegiatan akademik, 

perbaikan sarana dan prasarana serta mendukung kegiatan akademik baik seminar 

nasional, dies natalis, pelatihan mahasiswa dosen dan tenaga kependidikan. 

Peningkatan sumber pembiayaan ini harus jelas dalam perencanaan, target sumber 

biaya, pelaksanaan serta pelaporan yang akuntabel dan transparan. Sumber 

pembiayaan ini harus mampu mengembangkan aplikasi keuangan terintegrasi dengan 

aktivitas Tridharma dengan tetap pengendalian pada pimpinan. 

 

7. Sasaran Strategis bidang Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah semua alat dan media yang dipakai untuk operasional sedangkan 

prasarana adalah semua penunjang utama terselenggaranya kegiatan. Dalam hal ini, 



operasional dan kegiatannya adalah pada bidang pembelajaran dan pemenuhan 

Tridharma Perguruan Tinggi. Sarana dan Prasarana pada Lembaga Pendidikan harus 

disediakan oleh Institusi Pendidikan secara memadai baik dari segi jumlah, mutu dan 

penyediaan secara tepat waktu. Sarana dan Prasarana yang memadai membuat 

pembelajaran bagi mahasiswa dan oleh para dosen dapat dilaksanakan dengan baik 

sehingga semua pihak yang terlibat didalam proses pembelajaran tersebut dapat 

melaksanakan dengan nyaman sehingga semua pihak bisa menghasilkan mutu 

pendidikan dengan baik. Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Lembaga 

Pendidikan, selain harus nyaman dipergunakan juga harus mengandung unsur aman 

bagi para pengguna sarana dan prasarana tersebut. 

Sistem sarana dan prasarana yang baik harus mencakup upaya perencanaan, 

pemeliharaan, evaluasi dan perbaikan fasilitas fisik maupun sistem informasi yang 

digunakan pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Upaya perencanaan dilakukan 

dalam bentuk suatu program kerja unit bidang umum. Pemeliharaan dilakukan secara 

rutin melalui pengecekan sarana dan prasarana secara berkala yang berbentuk fasilitas 

umum dan dipergunakan berbagai unit. Perbaikan alat individu dilakukan setelah 

menerima laporan dari unit kerja. Untuk perbaikan dalam skala besar, dilakukan 

berlandaskan pada program kerja yang disetujui pimpinan.  

Sistem yang telah terlaksana dengan baik perlu dukungan dalam pembangunan agar 

sarana dan prasarana menjadi lebih memadai dalam penunjang kegiatan pembelajaran. 

Beberapa kerusakan kadang tidak terduga dan terencana berdasarkan program kerja, 

untuk itu diperlukan sasaran strategis dalam perkembangannya. 

Sasaran strategis bidang sarana dan prasarana yaitu: 

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur STMA Trisakti 

Infrastruktur sarana dan prasarana menjadi peran penting dalam meningkatkan 

minat masyarakat bersekolah di STMA Trisakti. Pengembangan sarana dan 

prasarana pada infrastruktur STMA Trisakti dapat dilakukan melalui pengadaan 

rambu-rambu keselamatan kerja, pengadaan fasilitas untuk mahasiswa disabilitas, 

serta peningkatan ketahanan bangunan-bangun terhadap gempa. Meningkatkan 

fisik bangunan agar dapat memiliki daya pikat baik dapat menambah minat 

masyarakat bersekolah di STMA Trisakti. Peningkatan kualitas dan kapasitas 



infrastruktur sarana dan pasarana juga diharuskan mengikuti standar BNSP dan 

peraturan dari kementrian pendidikan. 

2. Peningkatan sarana pembelajaran daring 

Teknologi yang semakin berkembang mempermudah kinerja dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Namun, apabila suatu institusi tidak mengikuti 

perkembangan zaman, maka akan tertinggal. Salah satu yang dapat dimanfaatkan 

adalah sarana pembelajaran daring. Sistem dapat dibentuk dengan meningkatkan 

komunikasi antara dosen dan mahasiswa agar berjalan lebih efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB IV 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

 

A. Isu Stratejik   

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 telah 

dijabarkan ke dalam 4(empat) tema pembangunan pendidikan yaitu: Peningkatan kapasitas 

dan modernisasi (2005-2009), penguatan pelayanan (2010-2015), penguatan daya saing 

regional (2015-2020) dan penguatan daya saing internasional (2020-2025).  Isu stratejik 

yang dituangkan dalam Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010 adalah: 

1. Peningkatan Daya Saing Lulusan,  

2. Desentralisasi dan Otonomi serta  

3. Kesehatan Organisasi.  

Berdasarkan tema dan isu stratejik yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, maka STMA Trisakti menjabarkannya ke dalam  7 (tujuh) bidang , yaitu 

6 (enam) bidang yang dikenal dengan LRAISE dan Kompetensi Lulusan  guna mencapai 

Visi dan Misi STMA Trisakti.  

Ketujuh bidang tersebut adalah : 

a. Kepemimpinan (Leadership),  

b. Relevansi Pendidikan (Relevance),  

c. Suasana Akademik (Academic Atmosphere),  

d. Manajemen Internal (Internal Management),  

e. Keberlanjutan (Sustainability)  

f. Efisiensi dan Produktivitas (Efficiency and Productivity), dan  

g. Kompetensi Lulusan.  

Adapun penjabaran ketujuh bidang yang menjadi isu stratejik tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 



a. Kepemimpinan (Leadership) 

Visi yang dimiliki oleh STMA Trisakti mengacu pada Visi Yayasan 

Trisakti. Komitmen manajemen STMA Trisakti mulai dari Pimpinan, Pejabat 

Struktural hingga tingkat unit kerja yang terkecil untuk mewujudkan Visi STMA 

Trisakti sebagai perguruan tinggi yang bertaraf internasional, dilakukan dengan 

merumuskan ke dalam kebijakan Rencana Stratejik dan Program Kerja.  

Terdapat tata nilai yang kuat untuk penyelenggaraan Tata Pamong pada 

Misi STMA Trisakti dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang 

diatur dalam Statuta, Organisasi dan Tata Kelola dan Sistem Penjaminan Mutu 

Akademik. Pimpinan STMA Trisakti diharapkan dapat menjamin terlaksananya 

komitmen tersebut. Sistem Penjaminan Mutu Akademik berperan membantu 

pimpinan STMA Trisakti  dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan tridharma 

(terutama pendidikan), serta menjalankan audit berkala untuk mengevaluasi mutu 

secara berkelanjutan. 

b. Relevansi Pendidikan (Relevance) 

Relevansi antara program studi dengan kebutuhan industri cukup tinggi, hal 

ini ditunjukkan oleh keterserapan lulusan yang cukup tinggi di dunia kerja. Namun 

demikian, gaji pertama yang diperoleh oleh lulusan belum memenuhi target yang 

diharapkan, oleh karena itu perbaikan kurikulum secara berkala harus terus 

dilakukan dengan melibatkan semua komponen yaitu mahasiswa, alumni, dosen, 

pimpinan, stakeholder, dan pembuat kebijakan (regulator). 

Standarisasi kurikulum dilakukan secara menyeluruh baik konten, 

metodologi maupun evaluasi. Pengembangan metodologi pengajaran dengan 

memanfaatkan Information and Communications Technology (ICT) juga menjadi 

isu yang cukup penting untuk ditindaklanjuti. 

c. Suasana Akademik (Academic Atmosphere) 

Suasana akademik tercipta dengan cara meningkatkan interaksi dosen dan 

mahasiswa selain dari kegiatan belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya, 

antara lain :  



1. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan mahasiswa, mulai dari 

organisasi kemahasiswaaan hingga unit kegiatan minat dan bakat yang 

melibatkan pembinaan dosen.  

2. Program kreativitas mahasiswa atau kegiatan ilmiah lainnya yang memerlukan 

bimbingan dosen.  

3. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang 

melibatkan mahasiswa.  

4. Pembimbingan tugas akhir dan akademik oleh dosen bagi mahasiswa. 

5. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti 

perpustakaan, akses internet, laboratorium, tempat olehraga, koperasi dan tempat 

ibadah juga dapat menunjang  menciptakan suasana akademik yang kondusif. 

 

d. Manajemen Internal (Internal Management) 

Kesehatan dan akuntabilitas manajemen internal dan organisasi menjadi isu 

strategis yang perlu ditindaklanjuti. Mekanisme monitoring dan evaluasi internal 

dalam penggunaan dan pelaksaan kegiatan dan anggaran perlu disusun secara 

sistematis. 

 

e. Keberlanjutan (Sustainability) 

Keberlanjutan program-program studi di STMA Trisakti sangat tergantung dari   

intake mahasiswa tiap tahunnya. Untuk itu diperlukan sistem penerimaan 

mahasiswa baru yang beragam, baik reguler maupun non reguler. Program 

beasiswa dan kerjasama juga menjadi prioritas untuk meningkatkan jumlah 

mahasiswa. 

 

f. Efisiensi dan Produktivitas (Efficiency and Productivity) 

Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lembaga dalam melakukan 

pelayanan terhadap stakeholders, perlu dibuat sistem pelayanan terpadu yaitu 

sistem pelayanan yang terintegrasi antara satu unit dengan unit yang lain. 

Pemanfaatan ICT untuk menunjang pelayanan terhadap stakeholders menjadi 

sangat penting untuk menghemat waktu dan biaya. 



g. Kompetensi Lulusan (Graduate Competence) 

Lulusan STMA Trisakti di tahun 2020 akan menghadapi persaingan global, 

sehingga kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh STMA Trisakti diharapkan 

dapat bersaing. Salah satu tolok ukur kompetensi lulusan yang dihasilkan “Baik” 

jika lembaga penyelenggara memiliki akreditasi “Baik” (minimal B), untuk itu 

peningkatan akreditasi program studi dan institusi menjadi isu strategis yang perlu 

diupayakan. 

Peningkatan kompetensi lulusan dapat pula dilakukan dengan melakukan 

kerjasama dengan lembaga-lembaga sertifikasi seperti Life Office Management 

Association (LOMA), Life Insurance Management Research Association (LIMRA), 

Lembaga sertifikasi Profesi (LSP), Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia 

(AAMAI), Insurance Technologies Corporation (ITC) dan sebagainya.  

Selain meningkatkan kompetensi lulusan, peningkatan soft skill mahasiswa 

juga menjadi prioritas yang perlu diterapkan, salah satu soft skill yang sedang 

digalakkan oleh pemerintah adalah enterpreneurship.  

 

h. Strategi Pengembangan 

Mempertimbangkan hasil analisis dan kajian termasuk masukan dari pemangku 

kepentingan, maka untuk mencapai sasaran-sasaran di atas telah disusun program 

dan kebijakan strategis berikut ini. Pencapaian sasaran diukur melalui indikator-

indikator pencapaian sasaran yang dapat dilihat pada lampiran. 

 

B. Visi 2030 

STMA Trisakti telah berhasil mentransformasi struktur organisasinya menjadi ramping 

dan efisien yang merupakan suatu ciri organisasi modern. Atas kondisi tersebut maka  

tahapan-tahapan  pengembangan  yang disusun semenjak 2014/2015 STMA Trisakti 

diarahkan untuk menjadi perguruan tinggi  yang unggul dan disegani dalam bidang ilmu 

manajemen, asuransi dan keuangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN 

sehingga STMA Trisakti memiliki daya saing tinggi dan mampu  berkompetisi secara sehat 

dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya di kawasan tersebut. Fokus pengembangan 

untuk mencapai visi 2030 adalah: 



 

Pertama :  Menaikkan tingkat kepercayaan publik melalui standarisasi kurikulum  STMA 

dengan standar kurikulum asuransi  yang direkomendasikan oleh organisasi-organisasi 

perasuransian internasional tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang  berkarakter unggul 

serta meningkatkan kualitas penelitian secara spesifik sehingga  STMA Trisakti akan 

melahirkan model-model pengembangan manajemen risiko, asuransi  dan keuangan baru 

yang dapat diadopsi oleh dunia kerja 

 

Kedua : Memperluas jaringan kemitraan dengan perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait 

sehingga tercipta jejaring kerja yang luas baik di tingkat regional maupun internasional 

serta untuk meningkatkan kualitas lulusan. 

 

Ketiga : Meningkatkan kesejahteraan sosial dan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat luas sehingga STMA Trisakti terlibat secara nyata untuk mewujudkan suatu 

masyarakat yang berkeadilan sosial di Indonesia. 

 

Untuk mencapai visi 2030 tersebut dilakukan pentahapan pencapaian sebagai berikut. 

1) Tahun akademik 2014/2015-2017/2018 merupakan Tahap Konsolidasi  organisasi dan 

keuangan : fokus pada SDM,  standarisasi kurikulum dan kampus berbasis ICT, 

perencanaan pembukaan Program Studi S2 Manajemen Risiko; 

2) Tahun akademik 2018/2019-2021/2022 merupakan Tahap Pengembangan I:  fokus 

pada standardisasi seluruh kurikulum dan layanan, kerja sama internasional dalam 

bidang kurikulum (Campus to Campus), dan kerja sama penelitian dengan perguruan 

tinggi lain dalam negeri; 

3) Tahun akademik 2022/2023-2025/2026 merupakan Tahap Pengembangan II: fokus 

pada kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi lain luar negeri dan publikasi 

internasional; 

4) Tahun akademik 2026/2027-2029/2030 merupakan Tahap Pencapaian :  fokus 

keberlanjutan pencapaian. 

 

 



C. Program Stratejik 

a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran. 

1) Penyempurnaan kurikulum sesuai dengan regulasi, kompetensi, visi, dan misi 

STMA Trisakti; 

2) Mengembangkan e-learning; 

3) Merintis Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang kurikulum Perguruan 

Tinggi Asuransi; 

4) Melaksanakan asesmen secara efektif; 

5) Meningkatkan angka efisiensi pembelajaran. 

b. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 

1) Meningkatkan kompetensi profesional tenaga pendidik; 

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian serta mengembangkan 

networking dalam bidang penelitian dan publikasi; 

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

serta mengembangkan networking dalam bidang PkM; 

4) Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan. 

c. Kepemimpinan dan tata kelola. 

1) Menciptakan suasana akademik yang kondusif dan produktif; 

2) Meningkatkan angka efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana; 

3) Meningkatkan  angka efisiensi edukasi yang ideal. 

d. Perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas lulusan. 

1) Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan; 

2) Meningkatkan kualitas calon  mahasiswa dan memperluas akses pendidikan. 

 

D. Strategi Peningkatan Jumlah Mahasiswa 

Strategi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy).  

STMA Trisakti harus semakin gencar mempromosikan diri kepada masyarakat agar lebih 

dikenal. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan : 

1) Sosialisasi karir lulusan STMA Trisakti oleh alumni dan pengguna lulusan; 

2) Memperluas kerja sama dengan SLTA dan industri perasuransian; 

3) Membuka program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 



i. Strategi Pengembangan Produk (Product Development Strategy).  

STMA Trisakti mengembangkan produk-produk akademik yang implementatif di 

masyarakat,  misalnya melakukan penelitian ilmiah yang hasilnya langsung dapat 

dimanfaatkan oleh industri asuransi dan keuangan, mengembangkan model layanan 

asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri, mengembangkan 

dan menerbitkan  buku manajemen, asuransi dan keuangan yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu terbaru; 

ii. Strategi Pengembangan Pelayanan (Services Development Strategy). 

STMA Trisakti mengembangkan pelayanan kepada stakeholders, baik mahasiswa, dosen, 

industri maupun pengguna lulusan lainnya yang berorentasi pada kepuasan. Kepuasan 

yang diperoleh oleh stakeholders, akan berujung pada loyalitas dan kemitraan. 

 

 

  



 

PROGRAM STRATEJIK 

Program Stratejik Sub Program 
Waktu Pelaksanaan 

Tujuan 
Indikator Keberhasilan 

20/21 21/22 22/23 23/24 20/21 23/24 

1. Penyempurnaan 

kurikulum sesuai 

dengan regulasi, 

kompetensi, visi dan 

misi STMA Trisakti 

1. Peninjauan kembali 

silabus dan Satuan 

Acara Perkuliahan 

(SAP)  

V V   
STMA menyelenggarakan 

kurikulum kampus merdeka 

  

2. Standarisasi alat 

evaluasi hasil belajar 

mahasiswa 

V V   
Kualitas alat evaluasi mata 

kuliah paralel meningkat 

  

3. Melakukan 

sinkronisasi 

perkuliahan di antara 

kelas Alih Program 

Linear (APL), kelas 

Alih Program Non 

Linear (APNL), dan 

Reguler 

V V   

Menghapus kesenjangan 

kurikulum kelas APL, APNL, 

dan Reguler 

  

4. Pengembangan buku 

panduan bagi dosen, 

karyawan, dan 

mahasiswa 

V V V V 
Sivitas akademika mempunyai 

panduan yang terstandarisasi 

  

2. Mengembangkan e-

learning 1. Pengembangan sistem V V V V 
Tersusun sistem 

penyelenggaraan e-learning 

  

2. Pengembangan konten V V V V 

Konten e-learning tersusun 

sesuai dengan kurikulum yang 

sudah disempurnakan 

  

3. Pengembangan sistem 

asesmen 
 V V V Sistem asesmen terstandarisasi 

  



Program Stratejik Sub Program 
Waktu Pelaksanaan 

Tujuan 
Indikator Keberhasilan 

20/21 21/22 22/23 23/24 20/21 23/24 

4. Melengkapi sumber 

belajar 
V V V V 

Sumber belajar yang 

digunakan pada e-learning 

relevan dengan kurikulum 

  

3. Meningkatkan HaKI 

dalam bidang 

kurikulum Pendidikan 

Tinggi (PT) Asuransi 

1. Mengembangkan 

model dan desain 
V V   

Mengembangkan model yang 

spesifik dan belum ada di 

masyarakat 

  

2. Uji Coba  V V  

Model yang dikembangkan 

diimplementasikan pada 

kondisi real untuk melihat atas 

kemanfaatannya 

  

3. Melengkapi 

persyaratan 
 V V  

Melengkapi persyaratan 

administrasi maupun legal 

yang dibutuhkan 

  

4. Pengajuan    V 
Mengajukan HaKI ke lembaga 

terkait 

  

4. Melaksanakan 

asesmen secara efektif 

1. Menyusun asesmen 

perkuliahan sesuai 

standar kompetensinya 

V V V  

Alat asesmen hasil belajar 

sesuai dengan standar 

kompetensi mata kuliah 

  

2. Implementasi asesmen 

secara efektif 
V V V V 

Pelaksanaan asesmen 

perkuliahan sesuai dengan 

standar kompetensi yang telah 

ditentukan 

  

5. Meningkatkan angka 

efisiensi pembelajaran 
1. Menciptakan suasana 

akademik yang 

kondusif dan dinamis 

V V V V 

Kampus menjadi tempat yang 

ideal bagi bagi 

terselenggaranya kegiatan 

akademik 

  

 2. Mengefektifkan 

monitoring 

pelaksanaan Proses 

Belajar Mengajar 

(PBM) 

V V V V 
PBM diselenggarakan secara 

efisien 

  

 



1. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Program Stratejik Sub Program 
Waktu Pelaksanaan 

Tujuan 
Indikator Keberhasilan 

20/21 21/22 22/23 23/24 20/21 23/24 

1. Meningkatkan 

kompetensi 

profesional tenaga 

pendidik 

1. Meningkatkan jumlah 

tenaga pendidik yang 

berpendidikan S3 

V V V V 

Meningkatkan jumlah dosen 

yang mempunyai latar 

belakang pendidikan S3 

  

2. Meningkatkan jumlah 

professor 
V V V V 

Mempunyai dosen tetap yang 

bergelar professor 

  

3. Meningkatkan kualitas 

pelaksanaan 

pembelajaran oleh 

dosen 

V V V V 

Meningkatkan angka efesiensi 

Proses Belajar Mengajar 

(PBM): rencana pembelajaran, 

materi, bahan ajar, media, 

metode pembelajaran, dan 

evaluasi 

  

4. Meningkatkan jumlah 

dosen yang 

bersertifikasi keahlian 

 V V V Pemetaan keahlian dosen 

  

5. Melibatkan pakar 

dalam pelaksanaan 

Tridharma Perguruan 

Tinggi 

V V V V 

Meningkatkan kualitas 

pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi 

  

2. Meningkatkan 

kuantitas dan kualitas 

penelitian serta 

mengembangkan 

networking dalam 

bidang penelitian dan 

publikasi 

1. Menjalin kerjasama 

penelitian dengan PT 

lain 
V V V V 

Menjalin kerja sama penelitian 

dengan PT lain yang 

mempunyai kualitas penelitian 

lebih tinggi 

  

2. Meningkatkan jumlah 

dan kualitas penelitian 

dan publikasi dosen 

V V V V 
Meningkatkan kualitas 

penelitian dosen 

  

3. Meningkatkan jumlah 

hibah penelitian yang 

diperoleh dosen 

V V V V 

Memperoleh hibah penelitian 

dari pihak lain misalnya 

DIKTI 

  



Program Stratejik Sub Program 
Waktu Pelaksanaan 

Tujuan 
Indikator Keberhasilan 

20/21 21/22 22/23 23/24 20/21 23/24 

4. Meningkatkan jumlah 

penelitian dengan 

industri 

V V V V 

Menjalin kerja sama dengan 

industri untuk melakukan 

penelitian 

  

3. Meningkatkan 

kuantitas dan kualitas 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (PkM) 

serta mengembangkan 

networking dalam 

bidang PkM 

1. Meningkatkan jumlah 

dan kualitas 

pengabdian 

masyarakat 

V V V V 

Kualitas dan kuantitas 

pengabdian masyarakat yang 

dilakukan meningkat 

  

2. Menjalin kerja sama 

dengan industri 

melalui mekanisme 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

untuk mendukung 

pengabdian kepada 

Masyarakat 

V V V V 

Menjalin kerja sama dengan 

industri untuk memperoleh 

pembiayaan CSR 

  

3. Meningkatkan jumlah 

Hibah PkM yang 

dibiayai pihak lain 

V V V V 

Meningkatkan jumlah HIbah 

PkM yang dimenangkan 

Dosen 

  

4. Meningkatkan 

kompetensi tenaga 

kependidikan 

1. Meningkatkan 

kompetensi pegawai 

dalam bidang kerjanya 

V V V V 

Pegawai mampu bekerja 

dalam bidangnya secara 

professional dan efisien 

  

2. Meningkatkan 

kompetensi pegawai 

dalam layanan 

akademik 

V V V V 

Pegawai melaksanakan 

layanan prima kepada 

mahasiswa 

  

 

2. Kepemimpinan dan Tata Kelola 



Program Stratejik Sub Program 
Waktu Pelaksanaan 

Tujuan 
Indikator Keberhasilan 

20/21 21/22 22/23 23/24 20/21 23/24 

1. Menciptakan suasana 

akademik yang 

kondusif dan produktif 

1. Melaksanakan proses 

penjaminan mutu 

akademik 

V V V V 

Penjaminan mutu akademik 

dilakukan secara terstruktur, 

konsisten dan berkelanjutan 

  

2. Memasukan 

pendidikan karakter 

sebagai bagian dari 

kurikulum 

    
Meningkatkan kualitas 

kepribadian mahasiswa 

  

3. Mengembangkan unit 

pengembangan 

kualitas pembelajaran 

    

Kualitas pembelajaran 

diperbaiki secara 

berkesinambungan 

  

4. Menerapkan tipe 

kepemimpinan yang 

efektif 

V V V V 
Meningkatkan kualitas 

kepemimpinan organisasi 

  

5. Meningkatkan kualitas 

sistem pengelolaan 

fungsional dan 

operasional 

V V V V 

Sistem pengelolaan fungsional 

dan operasional dilakukan 

secara efektif dan efisien 

  

2. Meningkatkan angka 

efisiensi pemanfaatan 

sarana dan prasarana 

1. Mengembangkan e-

library 
V V V V 

Meningkatkan mutu layanan 

perpustakaan 

  

2. Melengkapi koleksi 

kepustakaan 
V V V V 

Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas koleksi perpustakaan 

  

3. Menata ulang 

lingkungan kampus 
V V V V 

Menciptakan kondisi 

lingkungan yang mendukung 

iklim akademik yang 

berkualitas 

  

4. Menemukan sumber 

pembiayaan institusi 

yang lebih bervariasi 

V V V V 
Sumber pembiayaan tidak 

hanya berasal dari satu sumber 

  

5. Perencanaan 

pembukaan S2 
   V 

Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan 

dan pengajaran 

  



Program Stratejik Sub Program 
Waktu Pelaksanaan 

Tujuan 
Indikator Keberhasilan 

20/21 21/22 22/23 23/24 20/21 23/24 

Program Studi 

Manajemen Risiko 

3. Meningkatkan angka 

efisiensi edukasi yang 

ideal 

1. Meningkatkan jumlah 

mahasiswa yang lulus 

tepat waktu 

V V V V 
Mendorong mahasiswa lulus 

tepat waktu 

  

2. Mengurangi jumlah 

mahasiswa yang Drop 

Out (DO) atau 

mengundurkan diri 

V V V V 

Meminimalisasi jumlah 

mahasiswa yang DO atau 

mengundurkan diri 

  

3. Meningkatkan jumlah 

mahasiswa yang 

menyelesaikan Tugas 

Akhir (TA) tepat 

waktu 

V V V V 
Mahasiswa menyelesaikan 

tugas akhir tepat waktu 

  

4. Mengefektifkan 

bimbingan akademik 

mahasiswa 

V V V V 

Bimbingan akademik kepada 

mahasiswa diselenggarakan 

secara rutin dan efektif dalam 

mengatasai permasalahan 

akademik 

  

5. Menyusun Panduan 

Penyusunan Tesis 
 V V  

Tugas Akhir/Skripsi 

mahasiswa lebih variatif baik 

dari sisi topik maupun jenisnya 

  

6. Meningkatkan 

pembinaan mahasiswa 

dalam bidang minat 

dan bakat untuk 

meraih prestasi 

V V V V 

Meningkatkan peran serta dan 

prestasi mahasiswa dalam 

bidang minat dan bakat 

  

7. Menciptakan suasana 

akademik yang 

dinamis 

V V V V 

Pembinaan kemahasiswaan 

dilakukan secara terencana, 

efisien dan terstruktu 

  

 



3. Perluasan Akses Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Lulusan 

Program Stratejik Sub Program 
Waktu Pelaksanaan 

Tujuan 
Indikator Keberhasilan 

20/21 21/22 22/23 23/24 20/21 23/24 

1. Meningkatkan 

kompetensi dan daya 

saing lulusan 

1. Mensertifikasi 

mahasiswa dalam Ms. 

Office dari Microsoft 

V V V V 
Melengkapi lulusan dengan 

sertifikasi keahlian tambahan 

  

2. Meningkatkan 

kemampuan Bahasa 

Inggris Mahasiswa 

V V V V 
Melengkapi lulusan dengan 

kemampuan berbahasa asing 

  

3. Meningkatkan gaji 

pertama lulusan 
V V V V 

Memberikan nilai tambah 

kepada mahasiswa 

  

4. Mengurangi waktu 

tunggu lulusan (WTL) 

memperoleh pekerjaan 

V V V V 
Memperpendek waktu tunggu 

lulusan memperoleh pekerjaan 

  

5. Mengefektifkan 

program pembinaan 

penalaran mahasiswa 

V V V V 

Pembinaan kemahasiswaan 

yang diarahkan pada bidang 

penelitian, pengabdian 

masyarakat, kewirausahaan 

dan prestasi dalam bidang 

akademik 

  

6. Meningkatkan peran 

alumni 
V V V V 

Meningkatkan peran alumni 

dalam kegiatan kampus 

melalui: 

(1) Sumbangan Dana 

(2) Sumbangan Fasilitas 

(3) Keterlibatan dalam 

kegiatan non 

akademik 

(4) Pengembangan 

Jejaring 

(5) Penyediaan fasilitas 

untuk kegiatan non 

akademik 

  



Program Stratejik Sub Program 
Waktu Pelaksanaan 

Tujuan 
Indikator Keberhasilan 

20/21 21/22 22/23 23/24 20/21 23/24 

7. Tracer Study V V V V 

Tracer study digunakan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan kurikulum dan 

kompetensi lulusan 

  

2. Meningkatkan kualitas 

masukan mahasiswa 

dan memperluas akses 

pendidikan 

1. Menjalankan prinsip 

equitas (equity) 
V V V V 

Prinsip equitas dilaksanakan 

secara konsisten 

  

2. Memperluas asal 

daerah dan sekolah 

mahasiswa 

V V V V 
Daerah asal mahasiswa lebih 

beragam 

  

3. Menjalin kerja sama 

dengan PT lain untuk 

pertukaran mahasiswa 

 V V V 
Meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

  

 

 

 



 

Program dan Kegiatan 

Berikut ini disajikan tabel perbedaan rancangan program dan kegiatan Renstra 2020-2024 dari 

Renstra 2014-2018. 

 

No 
Program dan Kegiatan 

Keterangan 
Renstra 2014-2018 Renstra 2020-2024 

1 

Merintis HaKI dalam bidang 

kurikulum Pendidikan Tinggi 

(PT) Asuransi 

Meningkatkan Haki bidang 

kurikulum Pendidikan Tinggi 

(PT) Asuransi 

Karena saat ini, sudah ada 

beberapa HaKI yang 

diterbitkan dari prodi 

Aktuaria dan Manajemen 

2 

Menyusun Panduan 

penyusunan tugas 

akhir/skripsi sesuai dengan 

jenis penelitian 

Menyusun Panduan 

Penyusunan Tesis 

Panduan skripsi diganti 

dengan tesis karena 

berkaitan dengan rencana 

pembukaan program studi 

S2 Manajemen Risiko 

 

Selanjutnya, pada bagian indikator keberhasilan masih dikosongkan karena memerlukan sinkronisasi 

dengan bidang lain, sehingga perlu dibahas secara bersama-sama. 

 


