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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Operasional 

STIA LAN Jakarta, telah berhasil dirumuskan dan ditetapkan untuk tahun 2020. 

Visi yang diusung dalam Rencana Operasional ini adalah “MENJADI PERGURUAN 

TINGGI UNGGULAN DALAM BIDANG ADMINISTRASI TERAPAN”. Visi ini 

merupakan semangat yang mewakili seluruh harapan Civitas Akademika STIA LAN Jakarta, 

yang dengan keyakinan penuh serta dukungan seluruh komponen di lingkungan   STIA LAN 

Jakarta, harapan ini akan terwujud melalui implementasi strategi yang dituangkan dalam 

Rencana Operasional ini. Harapan kami, Rencana Operasional ini dapat terlaksana dengan baik 

dan menghasilkan peningkatan yang signifikan pada setiap pencapaian tahapan jangka pendek.  

   

 

Jakarta, Januari 2020 

       Ketua STIA LAN Jakarta  

 

    Makdum Priyatno 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Rencana Operasional (Renop) secara umum dapat dipahami sebagai panduan operasional 

mengenai target dan capaian sasaran kegiatan sesuai Renstra yang telah disusun. Renop 

memuat rumusan rencana dan target yang ingin dicapai dalam jangka pendek. Tentu, dalam 

memilih strategi dan menentukan indikator keberhasilan,   STIA LAN Jakarta perlu 

mempertimbangkan dengan cermat nilai dasar, kondisi internal dan eksternal, dan sebagainya 

melalui SWOT analisis. 

Rencana Operasional   STIA LAN Jakarta ini disusun dalam rangka mendukung 

tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran   STIA LAN Jakarta. Dokumen Renop ini disusun 

secara bertahap dan merupakan hasil penyusunan yang bersifat partisiparif dan kontributif. 

Target yang telah ditetapkan dalam dokumen ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh 

sivitas akademika   STIA LAN Jakarta. Dokumen ini juga berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan 

indikator kinerja untuk mengetahui pencapaian tujuan, sasaran strategis dan target kuantitatif 

untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Harapannya dalam tiga tahun ke depan,   STIA LAN Jakarta mampu menempatkan 

dirinya sebagai salah satu Perguruan Tinggi Unggulan di Indonesia.   STIA LAN Jakarta, di  

masa datang diharapkan menjadi tolak ukur pengembangan keilmuan terapan bidang 

Administrasi.   STIA LAN Jakarta dapat pula berperan sebagai rujukan bagi pemerintah dan 

pembangunan melalui adanya pusat penelitian terkait isu-isu seputar kebijakan publik, 

pembangunan dan manajemen pemerintahan melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian 

yang relevan dengan arah perkembangan ilmu dibidang Administrasi. Lebih dari itu,   STIA 

LAN Jakarta dapat pula menjadi pemimpin bagi upaya pengabdian masyarakat di Indonesia 

melalui penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN  

  STIA LAN JAKARTA 

 

A. Visi   STIA LAN Jakarta 

Visi   STIA LAN jakarta menggambarkan tujuan, cita-cita dan harapan yang ingin dicapai 

dan diwujudkan oleh seluruh sivitas akademika   STIA LAN Jakarta. Visi yang telah 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

“ MENJADI PERGURUAN TINGGI UNGGULAN DALAM BIDANG 

ADMINISTRASI TERAPAN” 

 

B. Misi   STIA LAN Jakarta 

Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, maka misi yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran administrasi terapan yang berkualitas 

untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Aparatur Negara.  

2. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan inovasi yang berkualitas di bidang 

Administrasi terapan untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah.  

3. Penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat di bidang administrasi terapan agar 

bermanfaat bagi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah.  

4. Pemberian Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya secara efisien, efektif, rasional 

dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan tri-dharma perguruan tinggi pada 

STIA LAN Jakarta.  

5. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana STIA LAN Jakarta  

 

C. Tujuan 

Terdapat lima tujuan yang ingin dicapai oleh   STIA LAN Jakarta berdasarkan Visi dan 

Misi yang telah dirumuskan, yaitu: 

T1  :  Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran administrasi terapan yang berkualitas 

untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Aparatur Negara.  

T2  :  Terselenggaranya penelitian dan pengembangan inovasi yang berkualitas di bidang 

administrasi terapan untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan.  

T3  :  Terselenggaranya pengabdian pada masyarakat dibidang administrasi terapan agar 

bermanfaat bagi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan.  
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T4  :  Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Lainnya secara efisien,  

efektif, rasional dan akuntabel untuk penyelenggaraan tri-dharma perguruan tinggi 

pada STIA LAN Jakarta.  

T5  :  Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana STIA LAN  

Jakarta  
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BAB III 

RENCANA OPERASIONAL STIA LAN JAKARTA  

TAHUN 2019 

 

Berdasarkan tujuan dan strategi yang ditetapkan serta indikator kinerja yang 

ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu 2015-2019, maka tahun ini adalah 

tahun terakhir perencanaan operasional STIA LAN Jakarta setelah melakukan 

transformasi menjadi pendidikan Vokasi. Berikut tujuan, strategi, serta indikator kinerja 

tahun 2019. 

Tabel 3.1  
Rencana Operasional 

  STIA LAN Jakarta 
Tahun 2019 

Sasaran Program dan Indikator 2019 

Sasaran Strategis 1 (T1S1) 
Meningkatnya kompetensi lulusan STIA LAN Jakarta 

 

Indikator  
Persentase instansi pengirim mahasiswa yang puas terhadap kualitas lulusan STIA LAN Jakarta  80% 
Persentase dosen yang telah tersertifikasi  60% 
Sasaran Strategis 2 (T1S2) 
Terwujudnya transformasi kelembagaan STIA LAN dan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku  

 

Indikator  
Perubahan kelembagaan sebagai perguruan tinggi  Terapan  100% 
Jumlah program studi pada  program sarjana terapan yang diselenggarakan  3 
Jumlah program studi pada program pascasarjana terapan  yang diselenggarakan  1 
Jumlah program studi pada program Doktor terapan yang  Diselenggarakan  1 
Sasaran Strategis 3 (T1S3) 
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengajaran  

 

Indikator  
Presentase lulusan dengan IPK Baik dan Masa Studi Normal Program Sarjana 80% 

Presentase lulusan dengan IPK Baik dan Masa Studi Normal Program Magister Akademik 80% 
Presentase lulusan dengan IPK Baik dan Masa Studi Normal Program Magister Terapan 80% 
Sasaran strategis 4 (T1S4)  
Terwujudnya pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi 
(SN- DIKTI) sesuai ketentuan  perundang-undangan yang berlaku  

 

Indikator 
 

 

Dokumen monev per tahun  1 
Dokumen mutu  1 
Sasaran Strategis 5 (T2S1)  
Berkembangnya Ilmu dan terapan administrasi melalui penelitian dan  publikasi  

 

Indikator  
Jurnal nasional terakreditasi  5 
Jurnal internasional 1 
Sasaran strategis 6 (T2S2) Meningkatnya kualitas penelitian dosen di bidang ilmu Administrasi  dan Administrasi 
terapan 

 

Indikator  
Jumlah judul penelitian program  Studi  3 
Sasaran Strategis 7 (T3S1) 
Meningkatnya kualitas pengabdian pada masyarakat 

 

Indikator  
Jumlah pengabdian masyarakat 12 
Sasaran Strategis 8 (T4S1)  
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Sasaran Program dan Indikator 2019 

Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis lainnya secara efisien, efektif, rasional dan akuntabel untuk 
penyelenggaraan tri-dharma perguruan tinggi pada  
STIA LAN Jakarta 
Indikator  
Indeks tata kelola internal 90% 
Kerjasama yang dilakukan institusi  9 
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  WTP 
Sasaran Strategis 9 (T4S1) 
Meningkatknya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan)  

 

Indikator  
Jumlah dosen berpendidikan magister 14 
Jumlah dosen berpendidikan doktor 12 
Sasaran Strategis 10 (T5S1) 
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana STIA  
LAN Jakarta  

 

Indikator  
Jumlah laboratorium  3 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana Operasional   STIA LAN Jakarta ini diharapkan dapat memberikan arah gerak 

bagi seluruh Prodi di lingkungan   STIA LAN Jakarta. Rencana Operasional ini disusun untuk 

menjabarkan Rencana Strategis yang telah disusun berdasarkan peta kekuatan   STIA LAN 

Jakarta. Renop ini diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis. Untuk kepentingan internal, 

dokumen Renop ini, dapat menjadi acuan resmi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan atau 

program kerja program studi dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Renop yang dilakukan setiap tahun. 

Pemahaman civitas akademika terhadap isi dari dokumen rencana operaional ini merupakan 

faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Untuk itu usaha yang sungguh-

sungguh harus dilakukan untuk mensosialisasikan rencana operasional dan segala 

perubahannya. Satu tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk melaksanakan hal-hal yang 

besar. Oleh karena itu Renop ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dalam 

menciptakan kesejahteraan, kemajuan, kenyamanan dalam suasana akademik yang lebih 

menyenangkan bagi kita semua. 

 


