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I.  PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang. 
 

Pendidikan merupakan pilar kecerdasan suatu bangsa yang mesti direncanakan 

secara sistimatis dalam suatu mekanisme program pembangunan yang disiapkan, 

dilaksanakan dan  dimonitor terus menerus mulai dari pemerintah pusat sampai di daerah. 

Pada hakekatnya melalui pendidikan yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk 

insan-insan manusia disamping memeliki ilmu pengetahuan juga memiliki kepribadian, jiwa 

kebangsaan dan semangat kepatriotisme yang tinggi dalam rangka menanamkan rasa 

solidaritas diantara sesama guna terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahatera.  

Pemerintah telah melihat fenomena tata kehidupan dunia dengan 

mengglobalisasinya dari semua aspek teknologi dan pengetahuan yang mempengaruhi 

secara langsung kehidupan manusia, sehingga manusia dituntut untuk menjawab tantangan-

tantangan yang terus berkembang dari tahun ke tahun termasuk didunia pendidikan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim 

Pendidikan Nasional dan dengan masih diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Bahwa secara umum tujuan pendidikan di 

Indonesia disamping untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih mantap dan mandiri. 

Berkaitan dengan pendidikan, pemerintah berharap kepada pengelola dunia 

pendidikan untuk ikut serta berpartisipasi, bertanggung jawab dalam rangka membangun 

manusia seutuhnya, menyiapkan peserta didik yang kedepannya nanti agar menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang profesional. Disamping itu kelulusan 

dari suatu perguruan tinggi dituntut disamping mampu mengimplementasikan teori, ilmu dan 

pengetahuan yang telah diperolehnya juga diharapkan dapat menemukan dan 

mengembangkan ilmu pengetahun melalui tingkat pengembangan teknologi yang semakin 

modern. Kemudian secara nyata dapat diwujudkan bersama-sama anggota masyatakat 

lainnya membangun negara dan daerahnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat sekaligus memperkaya kehidupan nasional sehingga terwujudnya masyarakat 

yang adil dan makmur, sejahtrera lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  
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Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember bersama-sama 

perguruan tinggi lainnya di wilayah Kabupaten Jember merasa ikut terpanggil dan berperan 

aktif untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan tinggi   dalam menyiapkan peserta 

didik menjadi manusia-manusia yang memiliki sertifikasi sarjana administrasi yang 

berkualitas dan profesional, mampu menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang diperlukan masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya.  

 
1.2. Ruang Lingkup perguruan tinggi.  
 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember  memiliki 

Jurusan/ Program Studi Administrasi Bisnis dan Jurusan/ Program Studi Administrasi Publik 

yang masing-masing memiiki ijin operasional  dan terakreditasi B. Melalui kedua Program 

Studi tersebut  STIA Pembangunan Jember telah menjawab sebuah tantangan besar dalam 

era globalisasi dan serba teknolgi, kebutuhan stakeholder, pasar tenaga kerja dan dunia 

usaha melalui penetapan kurikulum yang senantiasa diperlukan peninjauan ulang dengan 

memperhatikan informasi dan tuntutan stakeholder.   

Visi, Misi Departemen Pendidikan Republik Indonesia dan Kopertis Wilayah VII 

Jawa Timur juga Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai acuan menetapkan Visi, Misi, 

Tujuan, dan Strategi yang didalamnya mencerminkan kebijakan, program, kriteria 

keberhasilan STIA Pembangunan Jember,  kemudian ditindak lanjuti dengan membuat 

rencana, program dan kegiatan disemua lini secara operasional, koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi.    

Dalam proses pembelajaran untuk kesiapan dosen sebagai tenaga edukatif 

yang profesional juga senantiasa dievaluasi melalui tugas dan kewajiban dosen dalam 

bidang pembelajaran juga  mendapatkan perhatian serius dari STIA Pembangunan Jember 

karena “transfers knowledge” ada pada kemampuan, ketrampilan dan kesungguhan pada 

dosen yang langsung bertatap muka dengan mahasiswa sehingga harapan stakeholder 

khususnya mahasiswa sudah barang tentu semestinya kedepannya berkeinginan mampu 

secara mandiri mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya.  

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember melalui 

Rencana Strategi dan Rencana Operasional periode 2012 – 2017 khususnya dalam rangka 

meningkatkan kualitas dosen telah mampu mengirim 2 dosen untuk mengikuti program 
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doktor  (S-3) di Universitas Jember dan 2 dosen mengikuti program doktor (S-3) di 

Universitas Brawijaya Malang, dan 1 (satu) diantaranya telah dapat menyelesaikan studinya. 

Disamping itu STIA Pembangunan Jember memberi kesempatan kepada para dosen 

mengikuti pelatihan dan pengembangan keilmuan sesuai dengan bidangnya masing-masing  

lewat  program penelitihan baik secara mandiri maupun institusi. Untuk program berikutnya 

direncanakan dirintis perlunya kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya kaitannya 

dengan penelitian dan pengabdian masyarakat.  

Dalam rangka terwujudnya eksistensi perguruan tinggi yang berkualitas, STIA 

Pembangunan Jember diakhir tahun 2006 telah menetapkan suatu lembaga yang mengurus 

dan mengelola Sistim Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) dan 

pemberlakuannya dimulai awal tahun 2007. Tuntutan inilah yang mendorong STIA 

Pembangunan Jember selalu berkeinginan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi 

melalui perubahan disemua aspek kegiatan dan fungsi di masing-masing unit kerja secara 

sinergis dan terintegrasi,  prosedur dan mekanisme kelembagaan dipertanggung jawabkan 

secara periodik dan berkelanjutan.   

Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan diatas maka memandang perlu 

meninjau, menyusun, dan menetapkan kembali  untuk kesempurnaan kedepan pada 

Renstra STIA Pembangunan Jember periode tahun 2017 – 2022 yang berorientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan tinggi, mutu proses pembelajaran yang dilengkapi standar 

mutu, sarana dan prasarana yang memadahi, serta dukungan semua pihak/ unsur yang 

terkait didalam institusi pendidikan tinggi. Renstra STIA Pembangunan Jember yang sudah 

ditetapkan dan kemudian dibuat sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan 

sistem, prosedur, mekanisme dan pelaksanan pendidikan secara kerkelanjutan dan 

berkesinambungan.  
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