KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

NOMOR KEP-l/AK/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN 2015-2019

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA,

Menimbang

a.

bahwa untuk melaksanakan Diktum KEEMPAT dan Diktum

KEENAM
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Keuangan Tahun 2015-2019, perlu menyusun Rencana
Strategis Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 20152019;

b.

bahwa berdasarkan Diktum KEENAM Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, Direktur
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berwenang untuk
menetapkan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara Tahun 2015-2019;

c.

bahwa dalam rangka terciptanya keseragaman pemahaman
dan pelaksanaan atas penyusunan Rencana Strategis Unit
Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah
ditetapkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE7/MK. 1/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Strategis Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Tahun 2015-2019;

Mengingat

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor l/PMK/1977 tentang
Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1892);

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013
tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun
2014-2024;
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4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun
2015-2019;

5.

Keputusan

Kepala

Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Keuangan Nomor KEP-1162/PP/2015 tentang Rencana
Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun
2015-2019;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN
DIREKTUR
SEKOLAH
TINGGI
AKUNTANSI
NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA TAHUN 2015-2019.

KESATU

Menetapkan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini.

KEDUA

Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini
disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan

4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei2015
DIREKTUR SEKOLAH TINGGI

AKUNTANSI NEGARA,

Ttd.
KUSMANADJI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
>ekretariat STAN

AguS Sunarya Sulaeman
NIP 19690212 199103 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH TINGGI

AKUNTANSI NEGARA NOMOR KEP-l/AK/2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH
TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TAHUN 2015-2019
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PENDAHULUAN

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) merupakan salah satu unit

eselon II di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Oleh
karena itu, rencana strategis (renstra) STAN merupakan turunan dari
Renstra BPPK. Secara khusus, Renstra STAN merupakan implementasi

strategi BPPK terkait dengan arah kebijakan butir 4 (Terwujudnya SDM
Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM
yang kompetitil), yaitu "Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi
di Politeknik Keuangan Negara-STAN."

Isu strategis yang menjadi fokus Renstra STAN 2015-2019 adalah
transformasi kelembagaan STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN

(PKN-STAN). Dengan isu strategis transformasi kelembagaan ini, tahun 2015
merupakan tahun persiapan perubahan dan empat tahun berikutnya (2016-

2019) merupakan masa transisi sekaligus masa pengembangan PKN-STAN

sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang pengelolaan keuangan negara
seutuhnya. Periode ini terutama ditujukan untuk membangun fondasi dan

pilar-pilar kelembagaan yang diperlukan untuk mengembangkan PKN-STAN
di masa-masa berikutnya.

Dengan mengasumsikan PKN-STAN terbentuk (organisasi tata kerja
PKN-STAN disetujui oleh Kementerian PAN dan RB) sebelum kuartal terakhir
tahun 2015, Renstra STAN-2015-2019 sesungguhnya adalah renstra untuk
PKN-STAN, sekurang-kurangnya untuk masa empat tahun terakhir 2016-

2019. Oleh karena itu, walaupun STAN masih digunakan untuk menamai

dokumen renstra ini (Renstra STAN 2015-2019), untuk pemaparan isi renstra
ini akan banyak digunakan PKN-STAN.
Secara keseluruhan Renstra STAN 2015-2019 ini terdiri dari lima bab

sebagai berikut:
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Bab I

Pendahuluan

Bab II Visi dan Misi;

Bab III Arab Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan;

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
Bab V

Penutup.

Bab I (Pendahuluan) ini memaparkan (1) Kondisi Umum, dan (2) Potensi
dan Permasalahan.

1.1. Kondisi Umum

Sesuai dengan mandatnya, STAN menyelenggarakan pendidikan untuk

menghasilkan SDM berkompeten dan berintegritas di bidang keuangan
negara.

Untuk

periode

lima

tahun

terakhir,

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut berpedoman pada Renstra STAN
2010-2014.

1.1.1. Program Studi, Mahasiswa, dan Lulusan

Sejak

1998,

dengan

pengintegrasian

semua

program

diploma

keuangan (pendidikan tinggi) dalam satu wadah, STAN bertanggung jawab
untuk menyelenggarakan 10 program studi (prodi) dari semula yang hanya

tiga prodi. Sebagaimana disajikan pada Tabel-1, 10 prodi tersebut terdiri dari
tiga prodi Diploma I (D-I), enam prodi D-III, dan satu prodi D-IV. Selama
2010-2013, Prodi D-I Kebendaharaan tidak diselenggarakan, dan pada 2014
prodi tersebut diselenggarakan kembali.

Mahasiswa yang berkualitas tinggi merupakan komponen pokok untuk
diproses menjadi lulusan berkualitas tinggi sesuai dengan kualifikasi yang
diharapkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk menghasilkan mahasiswa
terbaik, STAN telah memberlakukan sistem seleksi yang ketat, dengan
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pengawasan

langsung

Kementerian

Keuangan

{Sekretariat

Jenderal

Kementerian Keuangan).

Tabel-1: Program Studi yang Diselenggarakan STAN

Sejak 1998

1975-1998
1.

D-IV Akuntansi

1.

2.

D-III Akuntansi

2. D-I Kebendaharaan Negara
3. D-III Kebendaharaan Negara
4. D-III Pengurusan Piutang dan
Leiang Negara (PPLN)

3. Program Pendidikan
Pembantu Akuntan

D-IV Akuntansi

5.

D-III Akuntansi

6.

D-I Bea dan Cukai

7.

D-III Bea dan Cukai

8. D-I Pajak
9. D-III Pajak
10. D-III PBB/Penilai

Dari hasil seleksi yang ketat diperoleh mahasiswa yang dididik dalam

kurun waktu 2010-2014 untuk masing-masing prodi seperti pada Tabel-2.

Sebagaimana diperlihatkan oleh TabeI-2,

penyelenggaraan pendidikan

selama 2010-2014 meliputi sekitar 4.000-7.500 mahasiswa setiap tahunnya.
Jumlah mahasiswa ini sempat mengalami penurunan sejak tahun 2011,
karena dengan adanya kebijakan nasional moratorium penerimaan PNS,
pada tahun 2011

diselenggarakan penerimaan mahasiswa hanya untuk i

prodi D-I, dan pada tahun 2012 Kementerian Keuangan menetapkan tidak
I

ada penerimaan mahasiswa baru STAN, baik untuk prodi D-I maupun untuk
prodi D-III.

Jumlah lulusan yang dihasilkan STAN selama 2010-2014 untuk

semua prodi berkisar antara 2.400 dan 3.200 orang (Tabel-3), dengan
kualifikasi minimal baik (Indeks Prestasi 3,00 atau lebih) rata-rata lebih dari
90% (Tabel-4).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
- 5 -

Tabel-2: Jumlah Mahasiswa 2010-2014
Program Studi
D-I

Kebendaharaan Negara

D-I

Pajak

D-I

Kepabeanan dan Cukai

D-III

Kebendaharaem Negara

D-III

Pajak

D-III

2010

2011

-

2012

-

-

2013

2014

116

141

819

812

1391

1.549

724

770

770

1294

1.286

604

545

544

254

254

1.869

1.439

755

335

331

Kepabeanan dan Cukai

264

189

67

144

144

D-III

Pengurusan Piutang dan
Leiang Negara

127

94

45

44

44

D-lII

PBB/Penilai

256

133

35

28

28

D-III

Akuntansi

3.218

2.341

1.338

1.499

1.499

D-IV

Akuntansi

392

470

121

776

775

7.454

6.800

4.487

5.765

6.051

-

Jumlah

Tabel-3 Jumlah Lulusan 2010-2014
Program Studi
Diploma

Spesialisasi

Tahun Akademik/Anggaran
2010

2011

2012

2014

2013

D-I

Kebendaharaan Negara

0

0

0

0

D-I

Pajak

0

0

811

0

1.200

D-I

Kepabeanan dan Cukai

1.633

653

759

0

1.266

D-III

Kebendaharaan Negara

54

48

209

328

0

D-III

Pajak

230

577

427

751

0

D-III

Kepabeanan dan Cukai

48

70

67

120

0

92

33

49

45

0

D-III

Pengurusan Piutang dan Leiang
Negara

0

D-III

PBB/Penilai

171

120

100

35

6

D-IIl

Akuntansi

840

835

877

1.240

0

D-IV

Akuntansi

76

108

186

275

30

3.144

2.444

3.485

2.794

2.496

i

Jumlah
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Untuk prodi D-III, pada tahun 2014 belum ada mahasiswa yang lulus

karena

pada tahun

2011

(Tahun

Akademik 2011/2012)

tidak

ada

penerimaan mahasiswa baru. Demikian pula untuk prodi D-I Pajak, pada
tahun 2010 dan 2011 tidak ada lulusan karena sebelumnya tidak ada
penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa prodi D-I Pajak
dilaksanakan lagi pada 2011 namun terhenti kembali pada 2012, karena
sebagaimana

disebutkan

sebelumnya,

pada

tahun

2012

penerimaan

mahasiswa baru baik untuk prodi D-I maupun untuk prodi D-III tidak
dilaksanakan sama sekali.

Tabel-4: Lulusan dengan Kualifikasi Minimal Baik* 2010-2014 (%)
Program Studi
Diploma

Spesialisasi

Tahun Akademik/Anggaran
2010

2011

2012

2013

2014

N/A

N/A

N/A

D-I

Kebendaharaain Negara

N/A

N/A

D-I

Pajak

N/A

N/A

D-I

Kepabeanan dan Cukai

100,00

D-III

Kebendaharaan Negara

D-III

98,56

N/A

94,42

98,47

97,58

N/A

98,34

96,30

89,58

95,69

95,73

N/A

Pajak

98,26

93,00

91,80

95,80

N/A

D-III

Kepabeanan dan Cukai

95,83

92,86

100,00

96,67

N/A

D-III

Pengurusan Piutang dan
Lelang Negara

93,48

90,91

97,96

93,33

N/A

D-III

PBB/Penilai

97,08

88,33

96,00

100,00

N/A

D-III

Akuntansi

91,19

88,69

94,30

95,12

N/A

D-IV

Akuntansi

99,47

93,88

98,29

90,00

Jumiah

94,61

94,89

95,69

96,43

100,0
0

92,96

^Baik = IPK minimal 3,00

1.1.2. Penelitian

Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak tahun

2010 telah dirintis kegiatan penelitian dengan menyediakan anggaran
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khusus penelitian. Sesuai dengan bidang kekhasan STAN, penelitian
diarahkan pada substansi keilmuan dan praktik pengelolaan keuangan
negara.

Dengan dukungan anggaran yang dapat disediakan, selama 2010-2014
telah dilaksanakan 19 penelitian yang melibatkan 45 pengajar dan staf STAN.
Tabel-5 mengikhtisarkan kegiatan penelitian ini.

Tabel-5: Kegiatan Penelitian 2010-2014
No.

Bidang/ Substansi

2010

2011

1

Akuntansi sektor publik

1

2

Manajemen keuangan
sektor publik

1

3

Audit sektor publik

4

Manajemen aset sektor
publik

5

Perpajakan

6

Manajemen pendidikan

7

Manajemen kinerja

8

Pelayanan publik

9

Kealumnian (Tracer Study)

1

Jumlah Penelitian

4

2

11

6

Jumlah Peneliti

-

1

-

-

-

-

2012
-

-

2013

2
1

1

2014
-

3

-

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1

-

-

-

Jumlah

3
6
1
1

2
3
1
1

1

-

-

2

7

4

19

6

14

8

45

-

1.1.3. Kerja Sama

Selain melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan
[

untuk memenuhi SDM Kementerian Keuangan, dalam rangka pengabdian
kepada masyarakat, STAN juga melakukan kerja sama dengan instansi
I

pemerintah lain, termasuk BUMN, dan pihak swasta, berkaitan dengan
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pembelajaran dan penerapan sistem administrasi dan pelaporan keuangan.
Kerja sama ini meliputi:
1. Pendidikan Program Diploma Keuangan.

2. Pelatihan

dan

Bimbingan

Teknis

(Bimtek)

administrasi

dan

pelaporan keuangan.

3. Konsultansi

Penyusunan

Kebijakan,

Sistem,

dan

Prosedur

Pengelolaan Keuangan.

4. Penyediaan

narasumber

untuk

kegiatan-kegiatan

yang

diselenggarakan sendiri (in-house) oleh mitra kerja sama.
Sebagaimana diikhtisarkan pada Tabel-6, dari lima jenis kerja sama,

selama periode lima tahun terakhir (2010-2014) telah dilaksanakan 87 kerja
sama yang melibatkan 193 mitra instansi non-Kementerian Keuangan.

Tabel-6; Kerja Sama 2010-2014
No.

Jenis/Bidang dan
Mitra

2010

2011

2012

2013

2014

JUMLAH

1

Jenis/Bidang
Pendidikan Diploma

3

0

2

3

4

12

2

Pelatihan

8

10

14

8

6

46

3

Konsultansi

0

4

0

2

2

8

4

Bimbingan teknis

0

2

4

3

3

12

5

Narasumber

0

1

1

4

3

9

11

17

21

20

18

87

11

11

53

66

44

185

I.

JUMLAH
II.

Mitra

1

Instansi Pemerintah

2

BUMN/BUMD

0

5

0

0

0

5

3

BUMS

0

1

1

1

0

3

11

17

54

67

44

JUMLAH

193

1.1.4. Partisipasi Mahasiswa dalam Lomba dan Kejuaraan

Dalam rangka pembinaan mahasiswa untuk pengembangan diri dan
berprestasi, STAN memberikan dukungan dan memfasilitasi keikutsertaan
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mahasiswa dalam berbagai forum dan kegiatan lomba atau kejuaraan.

Sebagaimana diikhtisarkan pada Tabel-7, tidak kurang dari 25 jenis lomba
dan kejuaraan telah diikuti oleh mahasiswa STAN dengan hasil yang sangat
memuaskan.

1.1.5. Anggaran

Penyelenggaraan pendidikan di STAN dibiayai sepenuhnya dengan
dana APBN, yang melupti rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). Untuk penyelenggaraan pendidikan ini, mahasiswa tidak dikenai
biaya selain biaya untuk mengikuti ujian saringan masuk (PNBP) yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ujian tersebut. Setiap tahun,
sebagaimana ditunjukkan Tabel-8, anggaran biaya STAN sedikitnya Rp85
milyar.

Penyerapan anggaran selama lima tahun terakhir terus mengalami
peningkatan. Untuk tahun 2012 penyerapan anggaran hanya 78,89%,
namun sebenarnya tingkat penyerapan tersebut tidak kurang dari 90%. Pada

tahun 2012, dengan adanya kebijakan moratorium penerimaan PNS,
Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak melakukan penerimaan
mahasiswa baru STAN. Dengan tidak adanya penerimaan mahasiswa ini,

maka anggaran yang telah disediakan tidak terealisasi baik penerimaan
(PNBP) dan belanjanya (pengeluaran yang didanai dari PNBP).

1.1.6. Perkembangan Penataan Kelembagaan
Upaya penataan kelembagaan STAN dimulai kembali pada tahun 2014

dan dilanjutkan pada tahun 2015. Penataan kelembagaan STAN ini meliputi:
1. Perubahan bentuk perguruan tinggi menjadi Politeknik;
2. Pengesahan kembali program studi yang telah ada;

3. Pemberian status akreditasi untuk institusi dan program studi.
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Tabel-7: Partisipasi Mahasiswa dalam Lomba/Kejuaraan
Jenis Kegiatan

Tahun

1. Turnamen Futsal IBS Super Cup 3

2.

Kompetisi Bahasa Inggris Tingkat Nasional
Bawor Cup

HasU
Juara 1

Runner up

2011

3.

Kompetisi Bahasa Inggris Perguruan Tinggi
Level ASIA, BIND 2011

2012

Semifinalis

4.

Karya Ilmiah Gebyar Akuntansi Tadulako 2011

Juara 1

1.

National Accounting Competition 2012

Juara 1

2.

Kompetisi futsal Dies Natalis ke-48 Akademi
Ilmu Permasyarakatan

Juara 1

3.

Lomba Karya Tulis Ilmiah UNY Accounting Days

4.

Perbanas Accounting Competition (PAC) XII

Juara 1

5.

Accounting Championship 2012

Juara 1

6.

Indonesia Accounting Fair (lAF) 13

7.

Accounting Quiz XXI 2012

8.

Lomba Karya Tulis Ilmiah ACTIVE UNS 2012

9.

Microeconomics Competition 2012

Juara 1 dan 3

Second runner up
Juara 3

Perempat final
Juara 1

10. Taxplore 2012

Juara 2 dan 3

1.

National Accounting Week (NAW)

Juara 1 dan 4

2.

Kompetisi Supporter Bulu Tangkis Djarum
Indonesia Premier Super Series

Juara 1

3. Tax Accounting Challenge

Juara 1 dan 2

4.

CPA Australia Accounting Competition 2013

Juara 1 dan 2

5.

Lomba Cepat Tepat (Tax Center Championship
2013)

Juara 1

6.

Lomba Pidato (Tax Center Championship 2013)

Juara 2

2013

7.

Lomba Vocal Group (Tax Center Championship
2013)

8.

STEKPI Accounting Competition (Station) Part
IV

9.

Olimpiade Ekonomi Syariah dalam Temilreg

1. Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Plus
2014

2014

2.

CPA Australia Accounting Competition 2014

Juara 3

Juara 1

Juara 3

Juara umum

Juara 2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
- 11 -

Tabel-8; Anggaran dan Tingkat Penyerapan Anggaran
Target dan Capaian

2010

2011

2012*

2013

2014

1

Anggaran (Rp juta)

97,59

100,78

88,39

85,70

89,70

2

Realisasi (Rp juta)

82,90

86,21

69,57

79,80

87,37

3

Tingkat penyerapan (%)

84,94

86,14

78,79

93,12

97,40

No.

disediakan (Rpl5 milyar) tidak digunakan.

Usulan penyesuaian menjadi Politeknik, yaitu Politeknik Keuangan

Negara-STAN (PKN-STAN), dan pengesahan kembali program studi telah
mendapat persetujuan dari Kementerian Ristek dan Dikti melalui surat-surat
berikut:

1. Surat nomor 781/MPK.E/KL/2014 tanggal 12 September 2014

perihal Persetujuan perubahan nomenklatur STAN menjadi
Politeknik Keuangan Negara "STAN".

2. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor
491/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam
rangka Perubahan Bentuk STAN menjadi Politeknik Keuangan
Negara 'STAN'

3. Surat nomor 56/M/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal
Rekomendasi perubahan bentuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN.

Berdasarkan persetujuan dari Kementerian Ristek dan Dikti, pada

tanggal 28 April 2015 melalui surat nomor SR-1341/MK.01/2015,
Kementerian Keuangan, telah menyampaikan usulan struktur organisasi dan
tata kerja (SOTK) PKN-STAN ke Kementerian PAN dan RB. Diharapkan
sebelum kuartal terakhir 2015 ini dapat diperoleh persetujuan dari
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Kementerian PAN dan RB, dan selanjutnya dapat ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan pengalaman lima tahun terakhir (2010-2014) dan proyeksi
lima tahun ke depan (2015-2019) ada beberapa permasalahan dan tantangan

yang dapat diidentifikasi. Permasalahan dan tantangan ini bersumber dari
kondisi (lingkungan) internal maupun lingkungan eksternal. Permasalahan
dan tantangan dari lingkungan eksternal terutama berkaitan dengan
kerangka regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi.

1. Struktur organisasi

dan tata kerja (SOTK) belum sesuai dengan

kebutuhan (belum fit for purpose)

Sejak STAN berdiri tahun 1975 hingga 2015, SOTK tidak mengalami
perubahan, sementara cakupan tugasnya berubah menjadi lebih besar.
Sejak 1998 STAN menyelenggarakan pendidikan untuk 10 prodi karena
ada pengintegrasian prodi yang semula diselenggarakan oleh Pusdiklat di
lingkungan BPPK. Namun SOTK STAN belum disesuaikan, sehingga selain
beban tugas yang lebih besar, nomenklatur organisasi juga tidak sesuai
lagi dengan tugas dan fungsi yang sesungguhnya dilaksanakan.

Selain itu, dengan SOTK yang berlaku, STAN pada dasarnya adalah
satuan kerja biasa seperti halnya Pusdiklat, bukan perguruan tinggi. Unitunit yang seharusnya ada dan sangat diperlukan oleh setiap perguruan

tinggi, seperti penelitian dan pengabidan kepada masyarakat (P2KM) dan

penjaminan mutu, tidak ada dalam SOTK STAN, sehingga sebagian dari
tugas dan fungsi perguruan tinggi tidak/belum dapat dilaksanakan.
2. Belum memiliki dosen dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai

Walaupun menjalankan fungsi perguruan tinggi, STAN belum memiliki
tenaga pendidik dengan jabatan fungsional dosen dan memiliki NIDN
(Nomor Induk Dosen Nasional). Hingga saat ini yang setara dengan dosen
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tetap adalah widyaiswara dengan jumlah dan kualifikasi yang masih
sangat jauh dari kebutuhan.

Untuk memenuhi kebutuhan, tenaga pengajar diperoleh dari bantuan

instansi-instansi di lingkungan Kementerian Keuangan dan di luar
Kementerian Keuangan. Namun demikian, dengan kebutuhan sekitar 300

- 400 tenaga pengajar setiap semester, kualifikasi yang dibutuhkan tidak
selalu dapat dipenuhi.

Legalitas kelembagaan kurang kuat

Regulasi

terus

mengalami

perkembangan/perubahan,

namun

penyesuaian belum berhasil dilakukan, sehingga sampai tahun 2015

STAN masih status quo, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Belum semua prodi terakreditasi

Dengan kondisi SOTK yang ada, sulit untuk memenuhi semua komponen
yang diperlukan untuk akreditasi. Dari 10 prodi, baru 2 yang terakreditasi
(dengan peringkat B).

Data mahasiswa/iulusan belum terdaftar dalam Pusat Data Perguruan
Tinggi (PDPT) Kementerian Ristek dan Dikti

Dengan kondisi kelembagaan yang ada, STAN belum bisa memasukkan
data mahasiswa/iulusan dalam PDPT.
Ketidakpastian penerimaan mahasiswa baru

Lulusan STAN disiapkan untuk menjadi PNS Kementerian Keuangan (dan
instansi pemerintah lainnya), sehingga kebijakan nasional dan kebijakan
Kementerian Keuangan di bidang SDM aparatur akan mempengaruhi |
penyelenggaraan pendidikan di STAN. Adanya kebijakan moratorium

penerimaan CPNS menyebabkan adanya ketidakpastian bagi STAN terkait

dengan penerimaan mahasiswa baru. Dengan kebijakan moratorium ini
berarti untuk periode tertentu tidak akan ada penerimaan PNS baru,

sehingga rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan melalui pendidikan di
STAN tidak dapat dilaksanakan.
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Kondisi kelembagaan seperti di atas menyebabkan beberapa masalah
berikut ini:

1. Secara umum, unit-unit kerja yang ada harus menangani tugas dan
fungsi melebihi kapasitasnya.

2.

Tridaharma tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya atau tidak
optimal.

3.

Penjaminan mutu belum dapat dilaksanakan secara konsisten
berkesinambungan.

4.

Pengajar, bukan dosen tetap berjabatan fungsional dosen berNIDN,

tergantung pada bantu an dari unit lain dan tidak bisa menjalankan
semua fungsi (Tridharma), kecuali hanya pengajaran, dan itu pun
kurang ada jaminan konsistensi karena selalu berubah.

5.

Lulusan STAN yang akan melanjutkan pendidikan pada PT lain
mengalami sejumlah kendala karena data mereka belum belum
terdaftar dalam PDPT.

6. Tidak adanya jaminan kesinambungan penyelenggaraan program
studi, mengingat pelaksanaan kebijakan moratorium berarti tidak

ada penerimaan CPNS dan karenanya tidak ada penerimaan
mahasiswa sehingga pada periode-periode tertentu prodi tidcik
diselenggarakan.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menyebabkan tidak mudahnya

mempertahankan konsistensi pencapaian kualitas lulusan. Berbagai upaya
tambahan selalu

diperlukan untuk memitigasi risiko terkait dengan

konsistensi pencapaian kualitas lulusan ini.

Untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh, perlu dilakukan

penataan kelembagaan STAN menjadi perguruan tinggi sebagaimana

layaknya

sesuai

dengan

ketentuan

yang berlaku.

Upaya penataan

kelembagaan ini sebenarnya telah berulang kali ditempuh sejak tahun 1995
namun belum berhasil.
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Dengan terbitnya Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi, peluang untuk penataan kelembagaan STAN terbuka
kembali, dan urgensi penataan kelembagaan ini menemui momentumnya

dengan adanya program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.
Penataan kelembagaan STAN menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari
program transformasi ini. Sesuai dengan arah kebijakan program
transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tersebut, penataan

kelembagaan STAN ditujukan untuk memperkuat keberadaan STAN sebagai
perguruan tinggi Kementerian Keuangan agar dapat meningkatkan
kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan SDM berkualitas tinggi di bidang
pengelolaan keuangan negara, baik bagi Kementerian Keuangan sendiri
maupun bagi instansi pemerintah lainnya yang membutuhkan.
Penataan kelembagaan STAN dimulai kembali pada tahun 2014 dengan

mengajukan usulan kepada Kementerian Ristek dan Dikti. Sesuai dengan

kerangka regulasi yang berlaku, penataan kelembagaan ini berbentuk
perubahan STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara. Usulan ini telah
disetujui oleh Kementerian Ristek dan Dikti, dan ditargetkan dapat
diselesaikan di tsihun 2015.

Dengan transformasi kelembagaan sebagai isu strategis yang menjadi
fokus Renstra STAN 2015-2019, maka tantangan utama bagi STAN dalam

lima tahun ke depan adalah bagaimana tetap mampu memenuhi kebutuhan

akan lulusan yang berkualitas tinggi seraya mentransformasi STAN menjadi
PKN-STAN sebagai perguruan tinggi vokasi terkemuka di Indonesia.
Tantangan ini diyakini dapat dihadapi mengingat peluang dan potensi yang
dimiliki oleh STAN, antara lain:

1. Adanya regulasi khusus untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di
Kementerian/Lembaga lain (UU Nomor 12 Tahun 2012, dan PP
khusus yang akan ditetapkan untuk perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga lain).

2. Adanya dukungan penuh dari Kementerian Keuangan. Penataan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
- 16 -

kelembagaan

STAN

merupakan

bagian

dari

pelaksanaan

transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan dan Menteri
Keuangan menyetujui dan mendukung sepenuhnya. Sementara itu,

untuk

pelaksanaan

program

pendidikan,

unit-unit

eselon

I

Kementerian Keuangan juga tetap berkomitmen untuk memberikan
bantuan tenaga pengajar.

3.

Persetujuan dan dukungan yang kuat dari Kementerian Ristek dan
Dikti.

4.

Pengalaman panjang STAN dalam menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan tinggi.

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk
mendukung penyelenggsiraan perguruan tinggi.
6.

Minat yang tinggi calon mahasiswa untuk masuk STAN.
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BAB II

VISI DAN MISI

Bermula pada tahun 1975, STAN menempuh perjalanan sejarahnya
yang panjang, dan sejak itu STAN menjadi bagian dari sistem pendidikan

nasional, mencerdaskan dan menyiapkan anak bangsa untuk mampu
berkontribusi positif bagi keberhasilan penyelenggaraan sistem keuangan
negara. Keunikan dan keunggulan STAN diakui secara luas, melahirkan

alumni

yang

memiliki

kapasitas

untuk

berperan

nyata

dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
Peran dan pencapaian ini, dan yang lebih besar lagi, diharapkan dari STAN.

Secara khusus, Kementerian Keuangan menghendaki kesinambungan peran
STAN dalam memenuhi kebutuhan SDM berkompeten di bidang pengelolaan
keuangan negara.

Untuk dapat memenuhi harapan tersebut, STAN perlu menyiapkan diri,

membangun

kapasitas,

dan

beradaptasi,

menyesuaikan

diri

dengan

perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan strategis dan

operasionalnya. STAN perlu ditata kembali kelembagaannya agar keberadaan

dan perannya mempunyai landasan yang kokoh dan mempunyai kapasitas
untuk menjalankan fungsinya sebagai perguruan tinggi seutuhnya.

Sesuai dengan kerangka regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi,
penataan kelambagaan ini mengharuskan STAN bertransformasi menjadi
Politeknik. Untuk itu, dalam menjalankan perannya ke depan, STAN akan

tampil dengan bentuk dan wajah baru yaitu Politeknik Keuangan NegaraSTAN yang disingkat PKN-STAN.
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2.1. Visi

STAN telah menetapkan rencana strategis tahun 2010-2014 yang akan

dilanjutkan dengan rencana strategis tahun 2015-2019 dengan visi sebagai
berikut:

Menjadi

PoUteknik

terkemuka

di

Indonesia

yang

menghasilkan kader pengelola keuangan negara bereputasi
intemasional.

Visi ini sejalan dengan komitmen STAN meneruskan cita-cita pendiri

institusi ini dengan menetapkan aspirasi STAN untuk menjadi lembagayang
makin diakui untuk skala nasional dengan berbenah diri menjadi PKN-STAN

yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Visi tersebut juga
menetapkan suatu tujuan yang menginspirasi bagi STAN, yaitu memiliki

dampak berskala intemasional dengan mencetak kader pengelola keuangan
negara berkualitas tinggi.

2.2. Misi

Sebagai bentuk baru kelanjutan dari STAN, PKN-STAN berkomitmen

untuk mengembangkan, mengajarkan, dan menerapkan pengetahuan dan
keahlian di

bidang pengelolaan keuangan negara.

PKN-STAN

akan

memenuhi setiap bagian dari komitmen ini dengan standar kualitas yang
tinggi melalui pelaksanaan misi berikut ini.

• Menyelenggarakan program pembelajaran berkualitas tinggi dalam

rangka

penguasaan

pengetahuan

dan

keahlian

di

bidang

dalam

rangka

pengelolaan keuangan negara;

• Menyelenggarakan

penelitian berkualitas tinggi

pengembangan dan penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang
pengelolaan keuangan negara;
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Menyelenggarakan

pengabdian kepada masyarakat berkualitas

tinggi dalam rangka penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang
pengelolaan keuangan Negara.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, STAN mengacu kepada
arah kebijakan dan strategi BPPK sebagaimana ditetapkan dalam Renstra
BPPK 2015-2019, dengan mempertimbangkan kekhususan mandat, tugas,

dan fungsi STAN.

Mengingat STAN saat ini dan lima tahun depan dalam

proses penataan kelembagaan, maka arah kebijakan dan strategi STAN harus
diselaraskan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi selama proses
perubahan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan strategis harus diarahkan pada
bagaimana membangun

fondasi dan pilar-pilar yang kokoh sebuah

perguruan tinggi vokasi seutuhnya yang memungkinkan PKN-STAN dapat

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berkualitas tinggi dan mampu
mengakselerasi

perkembangannya

menjadi

Politeknik

terkemuka

di

Indonesia.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPPK

Arah kebijakan dan strategi BPPK disusun dengan mengacu pada salah
satu arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan yang sesuai dengan
tugas dan fungsi BPPK. Arah kebijakan Kementerian Keuangan dimaksud

adalah kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan
penguatan lembaga. Salah satu kondisi yang ingin dicapai (sasaran strategis)

dari arah kebijakan ini adalah SDM yang kompetitif, dan strategi untuk
mencapai sasaran strategis tersebut adalah:

1. Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam
t

konsep corporate university dengan penguatan lembaga pendidikan

kedinasan yang ada saat ini dan penguatan fungsi perencanaan,
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pengembangan, serta evaluasi pelatihan untuk menjamin terjadinya link
and match dengan tujuan strategis organisasi.

2. Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan
dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan
tersebut, BPPK menetapkan lima arah kebijakan sebagai berikut:
1. Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka

mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan.
2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel
memenuhi kebutuhan unit pengguna.
3. Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan
pengembangan SDM.

4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki

kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.
5. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi
kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, BPPK menetapkan 15 strategi
sebagai berikut:

1. Strategi dalam rangka mewujudkan organisasi yang fit for purpose untuk

mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan:
a. Penataan Organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan,
pengembangan, dan evaluasi diklat.
b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai
Diklat Kepemimpinan.
I

2. Strategi dalam mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki
kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif:
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a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas

yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua
pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita.

b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (link and

match) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi

untuk

mendukung

pencapaian

tujuan

strategis

Kementerian

Keuangan.

c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik
Keuangan Negara-STAN.

3. Strategi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan yging fleksibel
memenuhi kebutuhan unit pengguna:

a. Peningkatan

kapasitas

SDM

BPPK yang

dapat

mengantisipasi

kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan.

b. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan
SDM keuangan negarayang menjadi prioritas.

c. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD
yang akurat.

d. Pengembangan

manajemen

pengetahuan

untuk

kebutuhan

pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagiani
utama

dalam

pengembangan

sistem

manajemen

pengetahuan i

Kementerian Keuangan.

i
j

4. Strategi dalam mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan dan
pengembangan SDM:

a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan
kompetensi.
!

b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya agar
dapat menjadi spesialis keuangan negarayang mumpuni.
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c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas.
5. Strategi dalam mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui

sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi dengan cara:
a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK.

b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK.
d. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi STAN

STAN merumuskan arah kebijakan dan strategi dengan merujuk kepada
strategi BPPK dalam mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang
memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif, yaitu

"Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik Keuangan
Negara-STAN." STAN menjabarkan strategi BPPK ini ke dalam tiga arah
kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi STAN sebagai perguruan tinggi
yang pada saat ini sedang dalam proses penyesuaian menjadi PKN-STAN,
yaitu:

1. Terselenggaranya pendidikan vokasi berkualitas tinggi di bidang
pengelolaan keuangan negara;

2. Terselenggaranya penelitian terapan berkualitas tinggi di bidang
keuangan negara;

3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berkualitas tinggi

dalam rangka penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang!
pengelolaan keuangan negara.

Sebagai perguruan tinggi, STAN (PKN-STAN) mengemban tugas untukj
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan!

(pengajaran), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena
itu,

dalam

memenuhi

mandat yang diamanatkan

oleh

Kementerian

Keuangan kepada STAN, seluruh upaya harus dilaksanakan dalam kerangka

terselenggaranya ketiga dharma tersebut dengan kualitas tinggi. Sesuai
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dengan amanat Tridharma ini, STAN berkomitmen untuk mengembangkan,
menyebariuaskan (mengajarkan), dan menerapkan pengetahuan dan
keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara, dan memenuhi setiap
unsur komitmen ini dengan standar kualitas yang tinggi.

Sesuai dengan arah kebijakan tersebut ditetapkan kondisi yang dalam
lima tahun ke depan diharapkan akan dicapai/diwujudkan (sasaran

startegis) dengan mengimplementasikan strategi yang terdiri dari strategi
utama dan strategi pendukung berikut ini.
A. Strategi Utama

1. Terselenggaranya pendidikan vokasi berkualitas tinggi di bidang
pengelolaan keuangan Negara.

Kondisi yang diharapkan (sasaran strategis) sesuai dengan arahan
kebijakan ini adalah terumjudnya Ungkungan pembelajaran yang
memungkinkan mahasiswa menguasai secara komprehensif teori
dan praktik pengelolaan keuangan negara. Strategi untuk
mewujudkan kondisi ini adalah melakukan pengembangan dan
penyelenggaraan sistem pembelajaran yang kondusif untuk
penguasaan keahlian di bidang pengelolaan keuangan Negara,
yang meliputi, antara lain, kegiatan berikut ini:

a. Pengembangan program dan sistem pembelajaran sesuai dengan,
kekhasan masing-masing prodi.

b. Pemenuhan kapasitas (jumlah dan kualifikasi) tenaga pendidik (dosen) ^
pada semua aspek kunci pembelajaran.

c. Rekrutmen/seleksi calon mahasiswa terbaik dari seluruh wilayah,
Indonesia.

d. Pemenuhan standar mutu

dan kualifikasi akreditasi prodi dan.'

institusi.

2. Terselenggaranya penelitian

terapan

berkualitas tinggi di bidang
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pengelolaan keuangan negara.

Kondisi yang diharapkan sesuai dengan arahan kebijakan ini adalah

terbangunnya

budaya

dan

komitmen

penelitian

di

bidang

pengelolaan keuangan negara yang berorientasi kemanfaatan dan
keunggulan. Strategi untuk mewujudkan kondisi ini adalah melakukan

pengembangan kapasitas dan komitmen penelitian terapan di
bidang pengelolaan keuangan negara, yang meliputi, antara lain,
kegiatan berikut ini:

a. Pengembangan kapasitas penelitian bagi dosen dan mahasiswa sesuai
dengan kebutuhan nyata di bidang pengelolaan keuangan negara.
b. Pengembangan

prosedur

baku

pengelolaan

dan

sistem

insentif

penelitian untuk memfasilitasi dosen dalam melakukan penelitian
unggulan.

Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berkualitas tinggi
dalam

rangka

penerapan

pengetahuan

dan

keahlian

di

bidang

pengelolaan keuangan negara.

Kondisi yang diharapkan sesuai dengan arahan kebijakan ini adalah
terjadinya transformasi pengetahuan, gagasan, keahlian, dan

kepakaran di bidang pengelolaan keuangan ke dalam manfaat
bagi

instansi

pemerintah

dan

masyarakat.

Strategi

untuk

mewujudkan kondisi ini adalah melakukan pengembangan kapasitasl

dan komitmen pengajaran dan penerapan pengetahuan danl
keahlian

di

bidang

pengelolaan

keuangan

negara

bagi\

masyarakat, yang meliputi, antara lain, kegiatan kegiatan berikut ini:
a. Penyediaan akses bagi masyarakat terhadap kapasitas (pengetahuan,
gagasan,

keahlian,

dan

kepakaran)

PKN-STAN

dalam

bentuk

pembelajaran dan penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang
pengelolaan keuangan negara.

b. Pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak

dalam

rangka pembelajaran dan

penerapan

pengetahuan

dan
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keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara.

B. Strategi Pendukung

1. Pengembangan organisasi dan sistem manajemen dengan tata kelola yang

baik sesuai dengan kebutuhan (fit for purpose).
Dengan perkembangan yang terjadi baik internal maupun eskternal
STAN, struktur organisasi dan tata kerja STAN tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan nyata STAN sebagai perguruan tinggi untuk melaksanakan
semua fungsi dalam Tridharma dengan standar kualitas yang tinggi.

Penyesuaian kelembagaan STAN menjadi PKN-STAN mengharuskan
perubahan mendasar dalam struktur organisasi dan tata kerja sesuai
dengan tuntutan kinerja perguruan tinggi yang mengemban amanat
Tridharma.

2. Pemenuhan SDM sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan

(melalui

rekrutmen

dan

peningkatan

kualifikasi

pendidikan

dan

pengalaman).

Keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan strategis bergantung pada
kinerja dan kontribusi prima dari semua staf. Kondisi yang perlu

diwujudkan dengan strategi ini adalah terpenuhinya jumlah danj
kualifikasi SDM (staf) dan pengembangannya untuk meningkatkan j
efektivitas dan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja dan tujuan,
PKN-STAN

3. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar mutu yang
berlaku.

Sarana dan prasarana (infrastruktur) berkualitas tinggi merupakan kunci

bagi PKN-STAN mencapai tujuan strategis. Kondisi yang perlu diwujudkan
dengan

strategi

ini

adalah

terpenuhinya

sarana

dan

prasarana

(infrastrukur) berkualitas tinggi sehingga tersedia lingkungan kerja dan
pembelajaran yang mendukung pencapaian kinerja berkualitas tinggi
pada semua aspek Tridharma.
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4. Penyempurnaan sistem informasi akademis dan administrasi.
Sistem informasi yang didukung dengan pemanfaatan secara optimal

teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung proses bisnis
PKN-STAN. Investasi dalam bentuk penyempurnaan sistem informasi

secara menyeluruh sangat krusial untuk meningkatkan kapasitas
institusi dalam
rangka menjamin
adanya dukungan
bagi
terselenggaranya proses akademik dan administrasi berkualitas tinggi.
5. Pemenuhan/penyediaan sumber daya keuangan untuk menjamin
terselenggaranya Tridharma sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Terselenggaranya

semua

tugas

dan

fungsi

berkualitas

tinggi

membutuhkan dukungsin SDM dan fasilitas berkualitas tinggi. Untuk

menjamin ketersediaan dan terpeliharanya SDM dan fasilitas berkualitas
tinggi dibutuhkan investasi yang signifikan sehingga ketersediaan dana
dan pengelolaannya yang efisien menjadi sangat krusial.

6. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu sesuai
dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Pencapaian tujuan-tujuan strategis dari semua unsur Tridharma

mensyaratkan adanya sistem penjaminan mutu sesuai dengan kerangka
standar nasional perguruan tinggi. Oleh karena itu, sejak awal

perkembangannya,

PKN-STAN

mengimplementasikan

sistem

perlu

yang

mengembangkan

prima

untuk

dan

menjamin

terselenggaranya semua fungsi Tridharma berkualitas tinggi dengan
berpedoman pada Standar Nasional Perguruan Tinggi.

7. Pembinaan

dan

penyediaan

kesempatan

bagi

mahasiswa untuk

mengembangkan diri dan berprestasi.
1

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan
berkualitas tinggi,

PKN-STAN merekrut mahasiswa terbaik, yang

berpotensi akademik tinggi. Untuk menjamin mahasiswa terbaik yang
berhasil direkrut ini berhasil dalam pendidikan, diperlukan lingkungan

dan iklim pembelajaran yang kondusif bagi pengembangan potensi untuk
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berprestasi. Oleh sebab itu,

selain penyediaan sarana-prasarana

berkualitas tinggi, pembinaan dan pemberian dukungan terhadap
mahasiswa perlu diselenggarakan sehingga tersedia kesempatan dan
dorongan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan meraih
prestasi terbaik.

3.3. Kerangka Regulasi

Sesuai dengan arah kebijakan dan perkembangan proses penataan

kelembagaan STAN, setidaknya ada tiga jenis regulasi yang memiliki urgensi
tinggi. Ketiga regulasi tersebut berkaitan dengan struktur organisasi dan tata
kerja (SOTK), statuta (peraturan dasar), dan pedoman teknis
penyelenggaraan PKN-STAN. Tabel-9 mengikhtisarkan urgensi dan target
penyelesaian ketiga regulasi ini.

Perubahan STAN menjadi PKN-STAN memerlukan SOTK baru.

Rancangan SOTK ini telah diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk
memperoleh persetujuan. Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian
PAN dan RB, SOTK PKN-STAN akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan
Menteri Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap perguruan tinggi harus
memiliki statuta yang mencakup semua ketentuan dasar berkaitan dengan

jati diri, struktur dan proses lembaga perguruan tinggi untuk melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tujuan dan mandat yang
diamanatkan. Segera setelah SOTK ditetapkan, statuta ini akan disusun dan
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.

Selanjutnya untuk pelaksanaan operasional perguruan tinggi
(pelaksanaan Tridharma dan semua elemen pendukungnya) diperlukan
pedoman teknis penyelenggaran. Pedoman teknis ini juga berurgensi tinggi
karena merupakan acuan bagi civitas akademika dalam menjalankan tugaS

dan fungsinya masing-masing. Pedoman teknis penyelenggaraan ini akan
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ditetapkan oleh Kepala BPPK dan/atau Direktur PKN-STAN sesuai dengan
bidang dan jenjang kewenangannya.

Table-9: Bentuk Regulasi dan Urgensinya
No.
1.

Bentuk/Jenis

Urgensi

Regulasi
Peraturan

PKN-STAN

Menteri

merupakan
organisasi baru dan

Keuangan
tentang Struktur

berbeda dari STAN,
sehingga

Organisasi dan
Tata Kerja PKN-

memerlukan

STAN

ketentuan baru

Penanggung
Jawab

STAN,
SetBPPK,

Target
Penyelesaian
2015

Biro

Organta

terkait struktur

organisasi, tugas
dan fungsi.
2.

Statuta PKNSTAN

Sebagai perguruan
tinggi, PKN-STAN

STAN

2016

STAN

2016/2017

memerlukan statuta

yang berfungsi
sebagai peraturan
dasar dalam

penyelenggaraan
organisasi dan
Tridharma.

3.

Pedoman

Pelaksanaan

(Teknis)
Penyelenggaraan

Tridharma meliputi
beragam kegiatan
yang memerlukan
acuan sangat teknis.
Pedoman teknis

penyelenggaraan
STAN perlu diubah
dan ditambah sesuai

dengan kebutuhan
PKN-STAN.

3.4. Kerangka Kelembagaan
!

3.4.1. Struktur Organisasi
I

Hingga tahun 2015, STAN menjalankan tugas dan fungsinya sesuai;
dengan struktur organisasi yang ditetapkan sejak STAN berdiri pada tahun
1975 (Gambar-1).
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Gambar-l: Struktur Organisasi STAN 2015
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Pendidikan Pembantu
Akuntan

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, STAN merupakan lembaga
perguruan tinggi yang dipimpin oleh Direktur dan terdiri dari:

•

Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat; dan

•

Tiga Bidang Akademis, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala
Bidang Akademis, yaitu:
i

1.

Bidang Akademis Pendidikan Pembantu Akuntan;

2.

Bidang Akademis Pendidikan Ajun Akuntan, dan

3.

Bidang Akademis Pendidikan Akuntan.

Sekretariat terdiri dari empat Subbagian, yang masing-masing dipimpin
oleh Kepala Subbagian, yaitu:
1. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
2.

Subbagian Kepegawaian dan Peralatan; dan

3. Subbagian Perpustakaan.
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Masing-masing Bidang Akademis terdiri dari dua Subbidang yang
dipimpin oleh Kepala Subbidang, yaitu:
1.

Subbidang Pengembangan Pendidikan; dan

2.

Subbidang Tata Laksana Pendidikan,

Sejak tahun 1998 cakupan tugas STAN bertambah secara signifikan
dengan diintegrasikannya ke STAN semua prodi keuangan non-akuntansi
yang semula diselenggarakan oleh Pusdiklat di lingkungan BPPK. Namun
demikian, struktur organisasi STAN tidak diubah/disesuaikan. Tugas

tambahan berupa penyelenggaraan prodi keuangan non-akuntansi tersebut
dibagi dan dibebankan ke unit-unit kerja (Bidang Akademis) yang ada.
Dengan demikian, antara bentuk/nama (nomenklatur) unit kerja dan isi
(cakupan tugas) tidak sesuai (TabeI-10). Dengan kata Iain, sesungguhnya
tugas dan fungsi yang dilaksanakan STAN sejak 1998 sudah melebihi
mandat awalnya, dan struktur organisasinya tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan.

Table-10: Cakupan Prodi 1975-1998 dan Sejak 1998
No

1.

Pengelola

Bidang Akademis

Sejak 1998

1975—1998
D-IV

Pendidikan Akuntan Akuntansi

1. D-IV Akuntansi
2. D-I Kebendaharaan

Negara
3. D-III Kebendaharaan

Negara
4. D-III Pengurusan Piutang
dan Leiang Negara (PPLN)
2.

Bidang Akademis
Pendidikan Ajun

D-III

Akuntansi

Akuntan
3.

Bidang Akademis

Pendidikan

Pendidikan

Pembantu
Akuntan

Pembantu Akuntan

1. D-III Akuntansi
2. D-I Bea dan Cukai
3. D-III Bea dan Cukai

•
•
•

D-I Pajak
D-III Pajak
D-III PBB/Penilai
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Dengan terbitnya UU no. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, terbuka

sekali peluang untuk penataan dan penguatan STAN.
Seiring dengan
pelaksanaan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, pada tahun
2014 penataan kelembagaan dimulai kembali. Penataan kelembagaan ini
bertujuan untuk:

a. Memperkuat keberadaan dan legalitas STAN sebagai lembaga
pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

b. Meningkatkan peran dan kontribusi STAN hingga mencakup
instansi-instansi pusat lainnya dan instansi-instansi daerah.

Upaya penguatan legalitas kelembagaan STAN sebenarnya telah
dilakukan sejak tahun 1995. Kendala yang dihadapi umumnya adalah
kesulitan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun perkembangan penyesuaian kelembagaan STAN hingga tahun
2015 adalah sebagai berikut:

•

Telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 491/E/0/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-

program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk STAN menjadi PKN
STAN di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
•

Telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor

lO/M/KB/Il/2015

dan

PRJ-4.1/MK.01/2015

tentang,

Penyelenggaraan Politeknik Keuangan Negara STAN.
•

Telah dikeluarkan surat rekomendasi Menteri Ristek dan Dikti
I

Nomor 56/M/III/2015 tentang Rekomendasi Perubahan Bentukj
STAN menadi Politeknik Keuangan Negara STAN.

|
i

• Telah diajukan usulan SOTK PKN-STAN kepada Kementerian PANj
dan RB pada tanggal 28 Maret 2015 melalui surat Menteri Keuangan^
nomor SR-1341/MK.01/2015.
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Struktur organisasi yang telah dirancang untuk PKN-STAN sebagaimana

diusulkan ke Kementerian PAN dan RB (Gambar-2) terdiri atas empat organ,
yaitu: (1) Direktur, (2) Senat, (3) Dewan Pertimbangan, dan (4) Unit
Pengawasan Internal.

Gambar-2: Struktur Oganisasil PKN-STAN
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Direktur

Direktur merupakan organ pengelola yang terdiri atas:
Direktur dan Wakil Direktur;

Bagian;
Departemen;

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
Unit Penjaminan Mutu;
Unit Pelaksana Teknis.

Direktur mempunyai

tugas

memimpin

penyelenggaraan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik,
tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur yang
terdiri atas:

•

Wakil Direktur Bidang Akademik;

•

Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum; dan

•

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Bagian mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif
kepada seluruh unsur di lingkungan PKN-STAN, dan terdiri atas:

•

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiwaan, yang terdiri
atas:

1. Subbagian Administrasi Akademik;
2. Subbagian Administrasi Kemahsiswaan dan Kealumnian;

3. Subbagian Administrasi Sertifikasi Keahlian; dan
4. Subbagian Administrasi Kerja sama
•

Bagian Keuangan dan Umum, yang terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan;

|

2. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia;

j

3. Subbagian Pengelolaan Aset; dan

4. Subbagian tata Usaha dan Kerumahtanggaan.
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Departemen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam

satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdiri atas:
•

Departemen Akuntansi;

•

Departemen Manajemen Keuangan;

•

Departemen Kepabeanan dan Cukai; dan

•

Departemen Pajak.

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM) mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan

kegiatan

penelitian,

pengabdian masyarakat, dan pengembangan keahlian serta berperan serta
dalam pengembangan karya ilmiah di bidang keuangan negara. P3KM
terdiri atas:

•

Kepala;

•

Petugas Tata Usaha; dan

•

Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang penyelenggaraan
kegiatan tridharma di lingkungan PKN-STAN, yang terdiri atas:
•

Perpustakaan;

•

Laboratorium Bahasa;

•

Sistem Informasi; dan

•

Penerbitan.

• Senat menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.

• Dewan Pertimbangan menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik
dan membantu pengembangan PKN-STAN.

• Unit Pengawasan Internal menjalankan fungsi pengawasan keuangan dan
kinerja.

3.4.2. Pengembangan PKN-STAN

Berkenaan dengan pengembangan PKN STAN, langkah-langkah yang
akan dilakukan ke depan meliputi hal-hal berikut:
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a. Jangka Pendek

(1) Legalitas kelembagaan

• Memperoleh penetapan

kelembagaan STAN menjadi PKN-STAN

sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang keuangan negara di
bawah pengelolaan Kementerian Keuangan;

• Memenuhi semua persyaratan minimal sebagai perguruan tinggi.
(2) Pengembangan organisasi, antara Iain:
• Mengembangkan prodi (D-I, D-III dan D-IV);
• Melakukan penetapan dosen tetap STAN;

• Meningkatkan jumlah ruang kelas;
• Membangun mini office',

• Membangun budaya penelitian;
• Mengembangkan jurnal berlevel nasional;
• Membangun laboratorium hidup;

• Memperluas cakupan pengabdian masyarakat;

• Memperluas institusi pengguna lulusan PKN-STAN;

• Meningkatkan standar mutu pendidikan PKN-STAN menjadi
berlevel nasional.

b. Jangka Menengah

(1) Mengembangkan prodi hingga mampu menyelenggarakan pendidikan
S-2;

(2) Meningkatkan kualitas pendidikan STAN sehingga dapat setara
dengan perguruan tinggi nasional terkemuka di Indonesia serta

mampu berperan aktif dalam dunia pendidikan tinggi nasional.
c. Jangka Panjang

Pengembangan STAN untuk mendapat pengakuan internasional.

|
j

3.4.3. Pengelolaan SDM

|

SDM yang unggul merupakan komponen yang sangat penting dalam
semua kegiatan akademik dan non-akademik. SDM, baik akademik maupun
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non-akademik (administrasi) pada semua jenjang sangat menentukan

keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan PKN-STAN. Oleh
sebab itu, SDM perlu untuk dikelola dengan baik sehingga berada dalam

kondisi terbaiknya. Dalam lima tahun ke depan, terpenuhinya jumlah dan
kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan merupakan target yang harus
diupayakan. Selama masa tersebut, untuk menunjang pencapaian sasaransasaran

strategis

dalam

penyelenggaraan

Tridharma,

pengembangan

kapasitas SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pada saat ini, sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang
berlaku, STAN mempunyai pegawai (PNS) sebanyak 126 orang dan non-PNS

90 orang, dengan komposisi sebagaimana disajikan pada Tabel-11.

Tabel-11: Komposisi SDM STAN Menunit Jabatan dan Golongan
Golongan
No

Uraian
I

1.

II

IV

Jumlah

PNS

a. Pejabat Struktural

b. Widyaiswara
c. Pranata Komputer

-

-

-

-

-

d. Pelaksana

-

6

14

11

9

20

1

43

44

Dokter

-

-

f.

Perawat

-

-

-

8

1

e.

Jumlah 1
2.

III

44

-

-

1

88

1

1

1

65

2

-

17

1

126

Honorer/Non-PNS
a. Administrasi

b. Keamanan
C.

Kebersihan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah 2
Jumlah 1 dan 2

-

44

65

-

-

17

12

38
40
90

216
1
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Sesuai dengan tingkat pendidikannya, komposisi SDM STAN saat ini

adalah sebagaimana pada Tabel-12.
Tabel-12: Komposisi SDM STAN Menunit Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan

Jumlah
PNS

Strata 3

3

Strata 2

30

Strata 1 / Diploma IV

43

2

Diploma III

27

6

Diploma II

-

-

1

-

Diploma I

3

Sekolah Menengah Atas

-

17

47

Sekolah Menengah Pertama

2

18

Sekolah Dasar

1

16

126

90

Jumlah

•

Non-PNS

Proyeksi Kebutuhan SDM

Perubahan menjadi PKN-STAN, dengan struktur organisasi dan tata

kerja yang baru dan sangat berbeda, menyebabkan kebutuhan SDM dengan

komposisi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku
dalam pengelolaan Politeknik. Dengan memperhatikan ketentuan yang
berlaku dan perkiraan jumlah mahasiswa total setiap tahun 6.000 - 6.600

orang, maka proyeksi kebutuhan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga

kependidikan (staf administrasi) adalah seperti pada Tabel-13.
Dengan menggunakan rasio dosen/mahasiswa 1:20, maka untuk

perkiraan jumlah mahasiswa 6.000 orang selama tiga tahun pertama (20152017), kebutuhan dosen adalah 300 orang dan untuk dua tahun berikutnya

(2018-2019) dengan perkiraan jumlah mahasiswa 6.600 orang, kebutuhan
dosen adalah 330 orang. Untuk periode-periode yang sama perkiraan jumlah I

kebutuhan tenaga kependidikan (PNS), masing-masing, adalah 90 orang dan
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100 orang. Jumlah yang sama juga dibutuhkan untuk SDM pendukung
(Non-PNS), yaitu 90 orang (2015-2017) dan 100 orang (2018-2019).

Tabel-13: Proyeksi Kebutuhan SDM

Keterangan
Jumlah mahasiswa

2015-2017

2018-2019

6.000

6.600

300

330

Kebutuhan SDM:

•

Dosen (1:20)

•

Tenaga Kependidikan (PNS)

90

100

•

Pegawai Non-PNS

90

100

480

530

Jumlah

•

Pemenuhan Kebutuhan SDM

Pada akhir tahun kelima (2019) ditargetkan sekitar 80% dari total

kebutuhan 330 dosen tetap dapat dipenuhi. Untuk itu, setelah pada tahun
2015 direkrut dosen tetap sebanyak jumlah minimum yang dispersyaratkan,
yaitu 60 orang (10 prodi, 6 dosen tetap per prodi), secara bertahan dalam dua

tahun berikutnya akan dilakukan rekrutmen sehingga pada akhir tahun
2017 dapat dipenuhi

sekitar 68% dari kebutuhan atau

205 dosen.

Selanjutnya selama dua tahun berikutnya (2018-2019) akan direkrut

tambahan sebanyak 60 dosen, sehingga pada akhir tahun 2019 jumlah dosen
menjadi 265 orang. Pemenuhan jumlah dosen tersebut dan kompisisnya
menurut tingkat pendidikan pada akhir 2017 dan 2019 diikhtisarkan pada
Tabel-14.

Pemenuhan kebutuhan dosen tersebut direncanakan akan dilakukan

dengan cara-cara berikut ini.

• Alih tugas pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pegawai yang
memenuhi syarat di lingkungan BPPK.

•

Alih tugas pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
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Pengembangan kapasistas SDM yang ada untuk memenuhi kualifikasi
yang dipersyaratakan.

Kerja sama dan resource sharing dengan perguruan tinggi lain dan
instansi di luar Kementerian Keuangan.

Tabel-14: Proyeksi Pemenuhan Dosen Tetap (Akhir Tahun)
Keterangan

2015

2017

2019

300

300

330

60

205

265

(20%)

(68%)

(80%)

S2

57

183

230

S3

3

22

35

Kebutuhan

Target pemenuhan

Komposisi (tingkat pendidikan)

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan dosen, akan direkrut dosen tidak

tetap dengan cara sebagai berikut:

•

Penugasan khusus pegawai/pejabat yang memenuhi syarat di
lingkungan Kementerian Keuangan.

•

Penugasan khusus pegawai/pejabat yang memenuhi syarat dari
instansi di luar Kementerian Keuangan.

•

Rekrutmen dari umum.

Adapun untuk tenaga kependidikan (staf administrasi), diharapkan
seluruh

jumlah

yang

dibutuhkan

dapat

dipenuhi

melalui

seleksi/penempatan kembali dari internal BPPK. Dalam hal ini, seluruh

pegawai BPPK (termasuk STAN) diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi,
sedaangkan tenaga pendukung non-PNS akan dipenuhi melalui rekrutmen
dari umum.

•

Pengembangan Kapasitas

Untuk memenuhi jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan, upaya
pengembangan SDM juga akan ditempuh secara berkelanjutan. Khusus
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untuk memenuhi kebutuhan dosen dengan jenjang jabatan fungsional yang
dibutuhkan akan ditempuh upaya-upaya berikut ini.
•

Penugasan belajar ke jenjang S3 dengan bea siswa sendiri dan bea
siswa eskternal.

•

Pelatihan baik internal (di dalam) maupun eksternal (di luar) PKN-

STAN di dalam negeri ataupun di luar negeri, khususnya untuk
pengembangan kapasitas penelitian.
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Masa lima tahun ke depan (2015-2019) merupakan masa pembangunan
lembaga baru,

menyusul penyesuaian kelembagaan STAN menjadi PKN-

STAN. Pada waktu yang sama, STAN juga harus tetap menyelenggarakan
program pendidikan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan
Kementerian Keuangan, Oleh sebab itu, arah kebijakan dan strategi dalam
Renstra STAN 2015-2019 harus mencakup pengambangan kapasitas dan
penyelenggaraan program reguler dalam kerangka Tridharma Perguruan

Tinggi. Cakupan ini merupakan acuan dalam menyusun target kinerja dan
kerangka pendanaannya.

4.1. Target Kinerja

Sesuai dengan arah strategis dan strategi yang ditetapkan, STAN telah

menetapkan program/kegiatan dan indikator kinerja kegiatan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut
sebagai berikut:
A. Strategi Utama

1.

Pengembangan

dan

penyelenggaraan

sistem

pembelajaran

yang

kondusif untuk penguasaan keahlian di bidang pengelolaan keuangan
Negara

• Sasaran kegiatan:

Lingkungan

pembelajaran

yang

memungkinkan

mahasiswa

menguasai secara komprehensif teori dan praktik pengelolaan
keuangan negara.
• Indikator kinerja:

a. Tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan pendidikan.
b. Jumlah lulusan dengan kualifikasi baik.
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2.

c.

Jumlah prodi yang diselenggarakan

d.

Jumlah program studi terakreditasi.

e.

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik.

Pengembangan kapasitas dan komitmen penelitian terapan di bidang
pengelolaan keuangan negara.
• Sasaran kegiatan:

Budaya dan komitmen penelitian di bidang pengelolaan keuangan
negara yang berorientasi kemanfaatan dan keunggulan.
• Indikator kinerja:

a. Tingkat keterlibatan dosen dalam penelitian unggulan.
b. Jumlah

publikasi

hasil

penelitian

dalam

jurnal

nasional

terakreditasi.

c.

Jumlah

hasil

penelitian

yang

diadopsi

untuk

formulasi,

implementasi, atau evaluasi sistem/kebijakan.

3.

Pengembangan kapasitas dan komitmen pengajaran dan penerapan
pengetahuan dan keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara bagi
masyarakat.

• Sasaran kegiatan:

Transformasi pengetahuan, gagasan, keahlian, dan kepakaran di

bidang pengelolaan keuangan ke dalam manfaat bagi instansi
pemerintah dan masyarakat.
• Indikator kinerja:

a. Tingkat

keterlibatan

dosen

dan

staf

dalam

program

pertukaran/alih (transfer) pengetahuan dan keahlian.

b. Jumlah

institusi

yang

terlayani/terjangkau

oleh

program

pertukaran pengetahuan dan keahlian.
B. Strategi Pendukung

1.

Pengembangan organisasi dan sistem manajemen dengan tata kelola

yang baik sesuai dengan kebutuhan {fitfor purpose).
• Sasaran kegiatan:
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Transformasi pengetahuan, gagasan, keahlian, dan kepakaran di

bidang pengelolaan keuangan ke dalam manfaat bagi instansi
pernerin tab dan masyarakat.

• Indikator kinerja:

a. Tingkat penyelesaian struktur organisasi dan kelengakapannya.
b. Tingkat penyelesaian statuta.

c.

Tingkat penyelesaian pedoman teknis penyelenggaraan.

Pemenuhan

SDM

sesuai

dengan jumlah

dan

kualifikasi

yang

dibutuhkan (melalui rekrutmen dan peningkatan kualifikasi pendidikan
dan pengalaman).

•

Sasaran kegiatan:

Jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan staf) sesuai dengan
kebutuhan.

•

Indikator kinerja:

a.

Tingkat pemenuhan jumlah dosen sesuai dengan kualifikasi
minimal

b. Tingkat pemenuhan tenaga kependidikan dengan kualifikasi
minimal

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar mutu yang
berlaku.

•

Sasaran kegiatan:

Sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu.
•

Indikator kinerja:

a.

Tingkat pemenuhan sarana/prasarana pengajaran.

b. Tingkat pemenuhan sarana/prasarana penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat (P2KM).
Penyempurnaan sistem informasi akademis dan administrasi.

•

Sasaran kegiatan:

Sistem informasi yang mendukung efisiensi dan efektivias
Tridharma

•

Indikator kinerja:
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a. Tingkat kelengkapan sistem
b. Tingkat keandalan sistem

Penyediaan sumber daya keuangan untuk menjamin terselenggaranya
Tridharma sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
•

Sasaran kegiatan:

Ketersediaan anggaran penyelenggaraan dan pengembangan
Tridharma.

•

Indikator kinerja:

a. Tingkat ketersediaan anggaran dari kebutuhan.

b. Tingkat pemanfaatan (realisasi) anggaran.
Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu sesuai
dengan kerangka regulasi yang berlaku.
•

Sasaran kegiatan:

Sistem penjaminan mutu yang dapat diandalkan.
•

Indikator kinerja:

a. Tingkat penyelesaian panduan dan prosedur penjaminan mutu
b. Tingkat kesiapan akreditasi prodi dan institusi

Pembinaan

dan

penyediaan

kesempatan

bagi

mahasiswa

untuk

mengembangkan diri dan berprestasi.

•

Sasaran kegiatan:

Lingkungan/ kesempatan yang menunjang keberhasilan mahasiswa
•

Indikator kinerja:
a. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam ekstrakurikuler

b. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam berbagai forum di luar
PKN-STAN

Target kinerja yang direncanakan selama lima tahun (2015-2019) sesuai

dengan sasaran, program/kegiatan dan indikator kinerja tersebut adalah
seperti yang disajikan pada Tabel-15.
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4.2. Kerangka Pendanaan

Dengan mendasarkan pada sasaran strategis, program/kegiatan, dan

target kinerjayang direncanakan, estimasi kebutuhan pendanaan dari tahun
2015 sampai dengan 2019 untuk mencapai visi dan misi PKN-STAN adalah

seperti pada Tabel-16. Berkenaan dengan kerangka pendanaan ini hingga
tahun

2019

telah

memperhitungkan

ada

rencana

kebutuhan

alokasi

pengembangan

untuk

akibat

STAN

sebelum

dari

penataan

kelembagaan. Jika dibandingkan dengan kebutuhan riil sesuai dengan
rencana pengembangan dan target-target kinerja yang ditetapkan, jumlah

yang teralokasi belum memenuhi semua dana yang dibutuhkan. Berbagai

upaya perlu ditempuh untuk dapat menutup kekurangan tersebut.
Dengan target kinerja dan kerangka pendanaan tersebut, profil PKN-

STAN pada akhir 2017 dan 2019 dengan beberapa elemen pokok diharapkan
adalah seperti disajikan pada Tabel-17.
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Tabel-15: Target Kinerja
TARGET KINERJA
PROGRAM UTAMA

1.

Pengembangan dan
penyelenggaraan sistem
pembelajaran yang kondusif
untuk penguasaan keahlian di

bidang pengelolaan keuangan
negara

INDIKATOR KINERJA

negara.

3. Pengembangan kapasitas dan
komitmen pengajaran dan
penerapan pengetahuan dan
keahlian di bidcing pengelolaan
keuangan negara bagi
masyarakat.

2016

2017

2018

2019

1.

Tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan pendidikan.

90%

92%

94%

96%

98%

2.

Jumlah lulusan dengan kualifikasi minimal baik.

90%

91%

91%

92%

92%

3.

Jumlah prodi yang diselenggarakan

10

10

13

13

14

4.

Jumlah progrsim studi terakreditasi.

2

2

10

10

13

5.

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan

4

4

4

4,3

4,5

5%

10%

20%

30%

40%

1

3

5

10

1

2

3

5

20%

25%

30%

35%

40%

5

8

10

12

15

akademik.

2. Pengembangan kapasitas dan
komitmen penelitian terapan di
bidang pengelolaan keuangan

2015

1.

Tingkat keterlibatan dosen dalam penelitian unggulan.

2.

Jumlah publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional
terakreditasi

3.

1.

2.

Jumlah hasil penelitian yang diadopsi untuk formulasi,
implementasi, atau evaluasi sistem/kebijakan.

Tingkat keterlibatan dosen dan staf dalam program
pertukaran/alih (transfer) pengetahuan dan keahlian.

Jumlah institusi yang terlayani/terjangkau oleh program
pertukaran pengetahuan dan keahlian.

-

-
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Tabel-15: Target Kinerja (Lanjutan)
TARGET KINERJA
PROGRAM PENDUKUNG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INDIKATOR KINERJA
2015

2016

2017

2018

2019

1.

Tingkat penyelesaian struktur organisasi dan
kelengakapan nya.

50%

80%

100%

100%

100%

2.

Tingkat penyelesaian statuta

50%

100%

100%

100%

100%

3.

Tingkat penyelesaian pedoman teknis penyeienggaraan

50%

80%

100%

100%

100%

Pemenuhan SDM sesuai dengan
jumlah dan kualifikasi yang

1.

Tingkat pemenuhan jumlah dosen sesuai dengan

20%

40%

68%

75%

80%

dibutuhkan (melalui rekrutmen dan
peningkatan kualifikasi pendidikan
dan pengalaman).

2.

50%

90%

100%

100%

100%

Pemenuhan sarana dan prasarana
sesuai dengan standar mutu yang

1.

Tingkat pemenuhan sarana/prasarana pengajaran

70%

80%

90%

100%

100%

berlaku.

2.

Tingkat pemenuhan sarana/prasarana P2KM

10%

50%

70%

80%

100%

Penyempumaan sistem informasi

1.

Tingkat kelengkapan sistem

50%

70%

80%

100%

100%

akademis dan administrasi.

2.

Tingkat keandalan sistem

80%

85%

90%

95%

100%

1.

Tingkat ketersediaan anggaran dari kebutuhan

100%

95%

95%

95%

95%

2.

Tingkat pemanfaatan (realisasi) anggaran

95%

95%

96%

96%

97%

Pengembangan dan penyeienggaraan
sistem penjaminan mutu sesuai
dengan kerangka regulasi yang

1.

Tingkat penyelesaian panduan dan prosedur penjaminan

10%

80%

100%

100%

100%

berlaku.

2.

Tingkat kesiapan akreditasi prodi dan institusi

25%

60%

80%

100%

100%

Pembinaan dan penyediaan
kesempatan bagi mahasiswa untuk
mengembangkan diri dan berprestasi.

1.

Tingkat partisipasi mahasiswa dalam ekstrakurikuler

60%

70%

80%

90%

95%

2.

Tingkat partisipasi mahasiswa dalam berbagai forum di

10%

15%

20%

25%

30%

Pengembangan organisasi dan sistem
manajemen dengan tata kelola yang
baik sesuai dengan kebutuhan (fit for
purpose).

Penyediaan sumber daya keuangan
untuk menjamin terselenggaranya
Tridharma sesuai dengan standar
mutu yang berlaku.

kualifikasi minimal

Tingkat pemenuhan tenaga kependidikan dengan
kualifikasi minimal

mutu

luar PKN-STAN
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Tabel-16 Estimasi Kebutuhan Pendanaan STAN Tahun 2015-2019 (RpOOO)
PROGRAM
1.

Pengembanggin dan penyclenggaraan sistem
pembelajaran yang kondusif untuk penguasaan
keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara

2015

2016

2017

2018

2019

44.439.810

47.614.424

50.039.190

50.611.397

52.797.324

1.318.184

1.737.633

1.371.577.000

1.371.577.000

1.511.033.000

16.277.000

16.760.500

16.928.105

17.097.386

17.500.000

329.976

426.949

348.574

349.351

380.850

7.564.642

9.402.914

9.772.298

10.245.655

11.287.407

13.890.642

48.842.219

62.797.866

41.172.808

32.027.671

1.290.780

1.043.650

824.616

824.616

908.460

457.355

602.885

475.880

475.880

524.265

255.488

302.740

288.010

291.309

303.865

281.736

333.844

317.600

321.237

335.085

Jumlah kebutuhan

86.105.600

127.067.758

143.163.716

122.761.216

117.575.960

Jumlah yang direncanakan dialokasikan

86.105.600

120.018.400

94.735.100

96.636.600

108.367.500

100.00%

94.45%

66.17%

78.72%

92.17%

U

T
A

2.

M
A

3.

1.

2.

P
E
N

D

U

Pengembangan kapasitas dan komitmen pengajaran
dan penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang
pengelolaan keuangan negara bagi masyarakat.
Pengembangan organisasi dan sistem manajemen
dengan tata kelola yang baik sesuai dengan
kebutuhan (fit for purpose).
Pemenuhan SDM sesuai dengan jumlah dan
kualifikasi yang dibutuhkan (melalui rekrutmen dan
peningkatan kualifikasi pendidikan dan
pengalamsin).

3.

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan
standar mutu yang berlaku.

4.

Penyempurnaan sistem informasi akademis dan
administrasi.

K
U

Pengembangan kapasitas dan komitmen penelitian
terapan di bidang pengelolaan keuangan negara.

5.

N
G

6.

Penyediaan sumber daya keuangan untuk menjamin
terselenggaranya Tridharma sesuai dengan standar
mutu yang berlaku.
Pengembangan dan penyelenggaraan sistem
penjaminan mutu sesuai dengan kerangka regulasi
yang berlaku.

7.

Pembinaan dan penyediaan kesempatan bagi
mahasiswa untuk mengembangkan diri dan
berprestasi.

% Teralokasi dari kebutuhan
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Tabel-17: Profil PKN -STAN 2017 dan 2019

Keterangan

2017

2019

1. Program Studi:
•

D-I

3

3

•

D-III

6

6

•

D-IV

4

4

•

S2 Terapan

1

1

•

S3 Terapan

0

0

10

13

205 (68%)

265 (80%)

145

145

6

8

8000m2

8000m2

2

3

1

1

ya

Ya

2. Prodi terakreditasi

3. Dosen Tetap (% kebutuhan)
4. Sarana prasarana:
•

Ruang kelas

•

Mini Office

•

Gedung direktorat

•

Laboratorium hidup

5. Jurnal nasional

6. Publikasi dalam jurnal nasional
7. Pubilkasi dalm jurnal internasional

-

ya

8. Pemanfaatan lulusan oleh:

•

Kementerian Keuangan

•

Instansi pemerintah lainnya dan swasta

95%

85%

5%

15%
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PENUTUP

Rencana Strategis STAN tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi,
misi, tujuan, dan arah strategis STAN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagai unit yang melaksanakan pendidikan vokasi di bidang pengelolaan
keuanfan

negara.

mewujudkan

visi:

Dokumen

ini

menjadi

"Menjadi

Politeknik

pedoman

terkemuka

bagi
di

STAN

dalam

Indonesia

yang

menghasilkan kader pengelola keuangan negara bereputasi internasional."
Rencana

strategis

ini

disusun

dengan

mendasarkan

pada

asumsi

berlangsungya keadaan normal. Dalam hal terjadi perubahan yanng signifikan
di luar prediksi sehingga rencana strategis mengalami kendala besar dalam
implementasinya, perubahan/penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini adalah dasar penyiasunan rencana operasional STAN tahun
2015-2019. Oleh karena itu, rencana strategis ini selanjutnya akan dijabarkan
dalam rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan target-target kinerja
untuk memantau keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang
tercantum dalam rencana strategis ini.
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