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KATA PENGANTAR 
 

 
Dengan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan Yang Maha Kuasa, 

telah kami susun sebuah Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) yang dibuat berdasarkan data yang 

menggambarkan cita-cita dan keperdulian Pihak Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Bima dalam menyoroti perkembangan keadaan Pendidikan Tinggi. 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) ini berisi Rencana komprehensif mengenai 

potensi Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima dalam menyelenggarakan 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima dalam ikut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Rencana Induk Pengembangan ini, menggambarkan secara holistic tentang Rencana 

dan profile Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) yang 

meliputi aspek Rencana  Tata Ruang, Rencana Finansial, Rencana Sumber Daya Manusia, 

Rencana Sarana dan Prasarana serta pendukung lainnya yang diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan pendidikan dan sebagai bahan 

pertimbangan pengusulan pembukaan program studi baru baik pada jenjang Strata satu 

(S1) maupun pada usulan pembukaan program Pasca Sarjana (S2) 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas bantuan berbagai pihak yang telah 

memberikan dukungan, bantuan, pemikiran, petunjuk dalam penyusunan Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) 

ini. Semoga Allah selalu meridhoi seluruh upaya dan cita-cita kita untuk kemajuan Sekolah 

Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) pada khususnya dan kemajuan 

bidang pendidikan pada umumnya. Amiin  

 
                                                     

Bima,    Nopember  2015 

Yayasan IKIP Bima 
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BAB I 

 
P E N D A H U L U A N 

     
 

A. LATAR BELAKANG 
Sesuai dengan cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, maka kedudukan dan peranan pendidikan tinggi sangatlah 
penting dalam proses pembangunan nasional. Untuk mewujudkan peranan perguruan 
tinggi, pemerintah telah berusaha menata dan membinanya agar benar-benar dapat 
memberikan sumbangan yang besar dalam rangka pembentukan yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. 
Menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan dalam memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu didirikan lembaga pendidikan 
yang dapat membantu pemerintah dalam mengisi kemerdekaan dengan cara melakukan 
pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan. 
 

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi mencari dan menggunakan seluruh sumber dana 
dan sumber daya manusia secara efektif untuk mencapai tujuan yang sama secara 
bersama-sama. Dengan demikian pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) tumbuh dan berkembang melalui berbagai macam 
tantangan dan hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 
 
Karena jiwa dan semangat yang melandasi untuk mewujudkan hasrat dan keinginan 
luhur tersebut adalah pengabdian ilmu dan pengembangan keterampilan manusia yang 
juga merupakan proses pengembangan ilmu dan teknologi untuk diabdikan pada 
pembangunan bangsa dan negara secara keseluruhan.  
 
Untuk mencapai hal tersebut maka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
(STKIP Bima) membuat suatu rumusan Visi, Misi serta Tujuan agar cita-cita dan 
keinginan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terarah.  
 
Adapun Visi dan Misi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima 
yaitu : 
 

Visi : 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima menjadi sekolah tinggi 
pencetak pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi profesional, 
berorientasi riset dan pengembangan IPTEKS pada tahun 2020. 
 

Misi : 
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan atau profesional sesuai keilmuan serta siap latih sehingga dapat 
menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

2. Menciptakan budaya meneliti dan mengkaji berbagai fenomena pendidikan atau 
pendidikan berbasis IPTEKS, mengembangkan dan menyebarluaskannya, serta 
mengupayakan pemanfaatannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan pada civitas akademika. 
4. Mengembangkan profesional, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola (good 

governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi. 



2 
 

Tujuan : 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pembelajaran sehingga 

menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi secara nasional serta 
berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 

2. Meningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, publikasi ilmiah serta kepemilikan 
hak atas kekayaan intelktual sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan 
teknologi dan seni dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, ahlak terpuji dan 
sumber daya lokal. 

3. Miningkatkan jiwa kewirausahaan pada sivitas akademika. 
4. Miningkatkan profesional, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola (good 

governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi. 

Untuk merealisasikan dan mendukung visi, misi serta tujuan tersebut Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) akan menambah penyelenggaraan 
pendidikan jenjang program Strata Satu (S1) dari program pendidikan yang sudah 
dijalankan dan akan berusaha membuka program Pasca sarjana (S2) untuk memenuhi 
kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

 
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) harus dapat 
mengemban misinya dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi warga negara yang 
sadar dan bertanggung jawab, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai 
keseimbangan, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berkemampuan 
analitis yang tinggi, kreatif dan terampil, sehingga berguna bagi sesama masyarakat, 
negara dan bangsa. Selain itu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
(STKIP Bima) dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan penelitian ilmu-ilmu pengetahuan di berbagai bidang sesuai dengan Pola 
Ilmiah Pokok yakni "Mendasari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
(STKIP Bima) dalam menghasilkan lulusan yang Profesional, Taqwa, beramal dalam 
segala tindakan dan senantiasa dilakukan dengan itikad dan akhlak yang baik untuk 
kesejahteraan umat manusia. 

     
Di samping tantangan-tantangan yang dihadapi seperti dalam uraian tersebut di atas, 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) dihadapkan pula 
pada beberapa permasalahan dalam merealisir tujuan yang hendak dicapai di bidang 
pendidikan sebagaimana tercantum di dalam Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima). Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) adalah seperti pada uraian 
berikut ini :  

     
1. Masalah Institusional 

Yang dimaksud dengan masalah institusional disini adalah kelembagaan sekolah 
tinggi yang menyangkut proses perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan 
semua fungsinya secara terpadu, terarah serta berkesinambungan guna menciptakan 
suatu mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Untuk itu struktur organisasi 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) perlu disusun 
secara tepat dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 dan 
Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 dan diisi dengan meningkatkan mutu tenaga 
pendidik dan kependidikan yang bermutu dan profesional. 
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2. Masalah Produktivitas 

Yang dimaksud dengan masalah produktivitas disini yaitu hasil proses 
penyelenggaraan pendidikan yang dikaitkan dengan peningkatan kualitas dan 
kuantitas lulusan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan produktivitas, 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) perlu 
melakukan usaha-usaha yang kongkrit dalam menangani Tri Dharma Perguruan 
Tinggi.  
 

3. Masalah Daya Tampung 
Yang dimaksud dengan masalah daya tampung disini ialah kapasitas penggunaan 
segala sumber daya yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya fisik dan 
sumber daya manusia. Untuk itu sambil berusaha ke arah membangun satu kampus 
terpadu yang memadai perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensi tentang 
penggunaan ruang, tenaga dan sarana.  
     

4. Masalah Pengelolaan Lembaga Pendidikan Tinggi Secara Profesional 
Yang dimaksud dengan masalah pengelolaan lembaga pendidikan tinggi secara 
profesional, adalah pengelolaan yang dititik beratkan pada prestasi manajemen, 
bukan hasil semata-mata. Selanjutnya dikembangkan kebudayaan efisiensi dan 
prestasi manajemen tersebut serta mengembangkan kerjasama dengan instansi lain 
yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan 
pengembangan melalui penataran, aplikasi dan sebagainya, guna menghasilkan 
lulusan yang mandiri, profesional dan tangguh menghadapi tantangan di era 
globalisasi.  
 

5. Masalah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya dan Dana 
Yang dimaksud dengan masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan 
dana ialah optimasi antara tujuan dan program yang dapat diukur melalui efektivitas 
dan efisiensi antara tujuan dengan sumber yang dapat diukur melalui validitas dan 
akseptabilitas. Untuk itu perlu mengadakan penilaian dan limitasi tentang sumber 
daya dan dana, program dan penyesuaian tujuan. Pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya dan dana  tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan 
menyusun urutan prioritas dalam pengembangan pendidikan, pengabdian pada 
masyarakat, kemahasiswaan dan kerumahtanggaan.  

     
Pengelolaan kelima masalah tersebut di atas dilakukan secara terpadu dan berorientasi 
ke masa depan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  

 
C. TUJUAN DAN LINGKUP PERENCANAAN 

Pada saat bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan 
nasional masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Yayasan 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima telah terdorong untuk turut berperan serta 
secara aktif  dalam proses pembangunan, khususnya di bidang pendidikan tinggi.  
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka tujuan perencanaan di dalam Rencana 
Induk Pengembangan ini diarahkan untuk :  
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1. Penyempurnaan dan Pemantapan Program Pendidikan dan Kelembagaan 
a. Penyempurnaan Pendidikan dan Pengajaran 

Penyempurnaan yang dimaksud disini adalah penyempurnaan jalur dan program 
pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP 
Bima)   dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 dan 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000. 

     
b. Pemantapan Program Akademik sebagai sekolah tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan di bidang keguruan dan ilmu pendidikan langkah 
yang ditempuh untuk masih dalam rangka penyempurnaan dan memantapkan 
jalur akademik dengan Program Strata Satu (S1). 

     
c. Pengadaan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Dosen Tetap 

Untuk tercapainya rasio yang ideal antara tenaga Dosen dengan mahasiswa agar 
kontinuitas pendidikan dan pengajaran terselenggara secara baik, maka dalam 
pengadaan tenaga pengajar tetap akan diadakan tenaga yang memiliki 
kualifikasi akademik minimal lulusan Magister (S2). Selain itu diupayakan pula 
peningkatan kemampuan tenaga Dosen tetap melalui pelatihan, training, 
seminar, penataran ataupun melalui program Doktor (S3) pada perguruan tinggi 
di dalam dan luar negeri. 

 
d. Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja 

Penyempurnaan organisasi dan tata kerja antar unit-unit yang ada pada Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 dan 
Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014. 
          

e. Penyelenggaraan Program Pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah 
melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa, maka sejak berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) menyelenggarakan SKS secara penuh.  

 
2. Pengembangan Program 

a. Meningkatkan produktivitas dan daya tampung, meliputi antara lain :  
1) memantapkan kurikulum dengan memperhatikan mata kuliah yang relevan;  
2) meningkatkan tenaga dosen baik secara kualitatif maupun kuantitatif;  
3) memantapkan sistem dan evaluasi keberhasilan mahasiswa; 
4) menyempurnakan sarana dan prasarana pendidikan; 
5) memantapkan administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi 

umum; administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem 
informasi. 

      

b. Mengadakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat 
Melalui lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang ada Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) berusaha 
mendorong para sivitas akademik terutama para dosen untuk lebih 
memperbanyak volume kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat 
dengan memperhatikan faktor sarana, prasarana, ketenagaan, dana dan 
sebagainya. 
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c. Mengembangkan efisiensi dan meningkatkan prestasi keilmuan  
Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) berusaha mengembangkan budaya efisiensi 
dan prestasi keilmuan profesional dalam arti pemilihan penyelenggaraan 
pendidikan secara efisien dengan prioritas yang tepat dan diikuti dengan 
kemampuan managerial, sehingga investasi pendidikan yang dilaksanakan oleh 
Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima tidak sia-sia dan 
mencapai tujuan yang diharapkan.  

 

d. Membina kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lain 
Mengadakan dan membina kerjasama secara lancar dengan lembaga pendidikan 
tinggi dan lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun swasta di dalam 
maupun di luar negeri. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama dalam bidang :  
1) Institusi/Kelembagaan  
2) Pendidikan dan pengajaran  
3) Pengabdian pada masyarakat 
4) Ketenagaan 
5) Kemahasiswaan  
6) Pendanaan. 

          

e. Mengembangkan sikap ilmiah dan sikap profesional 
Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) mengembangkan sikap ilmiah dan sikap 
profesional pada seluruh sivitas akademiknya.  
Sikap-sikap tersebut antara lain : 
1) skeptis, yakni selalu mempertanyakan kebenaran suatu pernyataan ilmiah 

dengan anggapan bahwa kebenaran tersebut masih selalu dapat 
disempurnakan  

2) kritis dan analitis 
3) intelektual 
4) sederhana 
5) selalu ingin belajar dengan anggapan bahwa meskipun telah banyak yang 

diketahui seseorang, masih saja ada banyak hal yang belum diketahui oleh 
orang tersebut. 

6) cakap, terampil dan menguasai pada bidangnya. 
 

f. Di samping mengelola bidang studi yang telah ada, Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) akan merencanakan untuk 
mengembangkan program studi, diantaranya adalah program studi strata satu 
(S1) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan program studi strata satu (S1) 
PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar). Bahkan bila dimungkinkan akan 
membuka program Pasca sarjana (S2). 
Sebagai lembaga yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
menghadapi masalah-masalah yang semakin kompleks, maka Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) harus menyiapkan dan 
mengembangkan diri sebaik mungkin agar mampu menghadapi tantangan-
tantangan dalam mengemban misi pendidikannya. 
Untuk itu perlu disusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang memuat 
program-program pengembangan baik secara horizontal tanpa mengabaikan 
skala prioritas dan skala waktu sehingga program pengembangan tersebut 
terealisasikan.  
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D. PENDEKATAN YANG DILAKUKAN     
Dalam usaha penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima), dipergunakan metoda pendekatan sistem (System 
Approach) dan pendekatan keluaran (Output Approach). 
Dengan pendekatan sistem tersebut segenap komponen dalam lingkungan Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) secara fungsional diarahkan 
untuk mendukung adanya hubungan yang saling bergantung dan yang secara integral 
tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional. 
Dengan pendekatan program, program pengembangan Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) disusun menurut urutan prioritas dalam usaha 
penanggulangan masalah produktivitas, daya tampung, pengelolaan lembaga pendidikan 
tinggi secara profesional, penyelenggaraan program yang bervariasi dan fleksibel, serta 
pengelolaan pemanfaatan sumber daya dan dana. 
Dengan pendekatan keluaran, dapat diketahui kemungkinan hasil yang akan dicapai 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. 

     



7 
 

BAB  II 
 

PERENCANAAN BIDANG AKADEMIK 
     
Suatu hal yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan adalah 
bahwa Rencana Induk Pengembangan itu haruslah bersifat realistis, yang dapat terwujud 
dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk periode tertentu. Hal ini 
didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima). 
Untuk itu pengenalan segala potensi dan limitasinya, perlu diketahui oleh pengelola 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima). Hal ini dapat 
ditempuh dengan menginventarisasi segala potensi dan limitasi yang ada, segenap unsur 
pimpinan baik dalam Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima maupun 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) dapat menentukan 
secara tepat sasaran dan kurun waktu pencapaian sasaran, penyusunan prioritas, langkah-
langkah pencapaian dan sebagainya.      
Faktor-faktor yang dimiliki Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP 
Bima) yang menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan dapat dilihat dari beberapa 
komponen seperti di bawah ini :  
     
A. PROGRAM KEGIATAN 

Dalam Rencana Induk Pengembangan ini disusun strategi perencanaan dengan 
tahapan-tahapan sebagai berikut :     
1. Menyusun program secara terpadu, langkah dan program kegiatan yang dilakukan 

harus dirumuskan secara terpadu dengan melibatkan semua unsur yang ada, baik 
Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima maupun pimpinan Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima), semua staf dan unsur 
pelaksana, sehingga terdapat kesamaan dan kesatuan sikap dan langkah dalam  
mensukseskan program tersebut. 

2. Merumuskan program kegiatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan 
tingkat kepentingan skala waktu serta potensi dan limitasi yang ada, disusun 
program pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan pendidikan tersebut 
didasarkan pada skala prioritas dan waktu berupa : 
a. Penyempurnaan jalur, jenjang dan program pendidikan yang disesuaikan 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 
b. Pemantapan organisasi yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 1999; 
c. Pemantapan penyelenggaraan kurikulum dengan memperhatikan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Permenristekdikti Nomor 
44 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012; 

d. Peningkatan status serta pengembangan unit-unit sekolah tinggi; 
e. Peningkatan daya tampung; 
f. Peningkatan produktivitas; 
g. Peningkatan program penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 
h. Peningkatan penggalian dan pengelolaan sumber daya dan dana; 
i. Peningkatan program dan kegiatan kemahasiswaan; 

 
3. Dengan memperhatikan juga kedudukan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Bima (STKIP Bima) yang berada di Pulau Sumbawa Wilayah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga terdapat perguruan tinggi lain, maka perlu 
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dirumuskan secara tepat dan jelas, jalur dan jenjang pendidikan yang akan 
dikembangkan sehingga investasi pendidikan yang dilakukan dapat berdaya guna. 
Perumusan secara tepat dan jelas jalur dan jenjang pendidikan yang dikembangkan 
menyangkut juga usaha pengembangan di bidang :  
a. Kelembagaan 

Mantapnya bidang ini akan ikut menentukan terselenggarakannya dengan baik 
Tri Dharma Perguruan Tinggi ; 

b. Pengembangan segi akademik. 
Pengembangan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 
bermutu dan bertanggung jawab sebagai misi utama dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional.      

 

Di samping kebijakan-kebijakan di atas perlu pula dikemukakan orientasi strategi 
perencanaan berupa :  
 
1. Orientasi Sektoral 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat menyebabkan Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) harus dapat menghadapi 
tantangan, agar tidak tertinggal dalam perkembangan tersebut. Untuk menghadapi 
tantangan tersebut sekolah tinggi harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin 
agar dapat menghasilkan tenaga yang terampil dan profesional untuk mengisi 
kebutuhan pembangunan.  

 
2. Orientasi Regional 

Sebagai perguruan tinggi yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) harus 
mampu menghasilkan lulusan yang dapat mengisi kebutuhan pembangunan, agar 
kelak dapat menjadi sekolah tinggi yang tangguh dalam mengemban misinya. 

 
3. Orientasi Nasional 

Dalam rangka mengisi kebutuhan pembangunan nasional, Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) harus mampu menghasilkan 
lulusan yang terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
nasional, sehingga keberadaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima) benar-benar dapat memberi sumbangan yang berarti bagi 
pembangunan nasional. 

 
4. Orientasi Internasional 

Pada saat ini dan juga waktu mendatang Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) akan menjalin hubungan kerjasama dengan 
universitas/lembaga di luar negeri untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  
 
 

B. ORGANISASI PENYELENGGARAAN 

Dalam rangka memperlancar tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi pada 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) ditetapkan 
struktur organisasi sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. Dan disesuaikan dengan 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999. 
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Personil Beserta Fungsi dan Tugas Pokok 
1.  Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) : 

1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, 
membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga administrasi/tenaga 
kependidikan, serta hubungan dengan lingkungan; 

2) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan 
masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang 
menyangkut bidang tanggung jawabnya. 

 
2. Wakil Ketua (Waket) 

1) Waket I bidang Akademik mempunyai tugas membantu Ketua dalam 
memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

2) Waket II bidang Kuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas 
membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan keuangan dan 
administrasi umum. 

3) Waket III bidang Pembinaan serta Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa 
mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan dibidang 
pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. 

3. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 
a. Urusan Akademik mempunyai tugas : 

1) Membuat Kalender Akademik tahunan, yang berisi rincian kegiatan 
perkuliahan dan ujian serta kegiatan Akademik lainnya. 

2) Menyiapkan berkas daftar ulang mahasiswa. 
3) Menyiapkan rapat dosen awal semester. 
4) Kesiapan UTS dan UAS. 
5) Verifikasi nilai akhir semester. 

b. Urusan Kemahasiswaan mempunyai tugas : 
1) Melaksanakan pendaftaran dan test masuk calon mahasiswa. 
2) Menyimpan berkas mahasiswa termasuk foto, KTP dan dokumen lainnya. 
3) Menyelenggarakan seragam mahasiswa 
4) Membantu Puket III dalam pelaksanaan PKMB 
5) Menentukan NIM /NPM dan mengajukan Laporan Semesteran 
6) Membantu KA. BAA dalam menyiapkan UPM, pendaftaran mahasiswa. 

Koordinasi dengan Kopertis. 
7) Membantu Sekjur /Ka Prodi dalam pengurusan surat-surat PKl dan Seminar 

LTA. 
8) Membantu Puket III dalam merencanakan Wisuda. 

 
4.  Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 

a. Administrasi Umum : 
1) Menerima, memproses surat-surat dalam takah dan menyelesaikan tindak 

lanjutnya. 
2) Membuat naskah dalam rangka memproses surat-surat dan menyimpannya 

dalam arsip. 
3) Menyelenggarakan pengetikan surat / naskah yang akan digunakan oleh 

Pimpinan dan Staf. 
4) Menata kearsipan semua surat, naskah dan berkas-berkas secara teratur 
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b. Administrasi Keuangan : 

1) Pelayanan mahasiswa dalam kaitannya dengan administrasi pembayaran 
cicilan Biaya Pendidikan, data mahasiswa yang masih mempunyai 
tunggakan, laporan bulanan setoran BP mahasiswa. 

2) Pelayanan Dosen dalam kaitannya dengan pengajuan honor mengajar dan 
imbalan vakasi (ujian). 

3) Pelayanan pada staf dalam kaitannya dengan penerimaan gaji, biaya 
operasional pendidikan dan sarana serta prasarana pendukungnya. 
Membuat PJK (Pertanggung Jawaban Keuangan). 

4) Sebagai Bendahara dalam semua penerimaan, penyimpanan dan 
pengeluaran uang serta PJK dan penggunaan uang tersebut. 

 
5. Program Studi 

a. Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris mempunyai tugas : 
1) Melaksanakan pendidikan profesional sesuai dengan kebijakan dan arahan 

Ketua. 
2) Membuat SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan Peraturan-Peraturan 

Akademik lainnya sebagai pedoman bagi kegiatan staf dan tenaga pengajar. 
3) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan perkuliahan kehadiran 

Dosen dan mahasiswa serta pelaksanaan ujian. 
b. Sekretaris mempunyai tugas : 

1) Membuat data mahasiswa (Koordinasi staf BAU, BAAK) 
2) Membuat data Dosen/Tenaga Pengajar. 
3) Evaluasi kemajuan mahasiswa 
4) Kesiapan PKL dan Seminar. 

 
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

1) Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu 
secara komprehensif; 

2) Mengkoordinasi penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non 
akademik; 

3) Mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik 
dengan seluruh unit kerja yang terkait; 

4) Melakukan audit, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem mutu; 
5) Melakukan kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik maupun 

non akademik bersama SPI; 
6) Berkoordinasi dengan pihak lembaga dan program sudi dalam mempersiapkan 

akreditasi institusi maupun program studi oleh BAN-PT. 
 

7. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas : 
1) Melaksanakan melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 

kesenian; 
2) Meningkatkan relevansi program sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 
3) Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ; 
4) Melaksanakan pengembangan pola dalam konsepsi pembangunan nasional, 

wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan/ atau 
badan lainnya  baik di dalam maupun dengan luar negeri ; 
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8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Perpustakaan mempunyai fungsi : 
a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka; 
b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; 
c. Memelihara bahan pustaka; 
d. Melakukan layanan referensi; 
e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan. 
 
Pusat Komputer dan IT mempunyai fungsi : 
a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi; 
b. Menyajikan dan menyimpan data dan informasi; 
c. Menyebarkan infomasi melalui Webiste 
c. Melakukan urusan tata usaha Pusat Komputer dan IT. 
 
Laboratorium mempunyai fungsi : 
Menyelenggarakan praktikum berdasarkan keahlian sesuai pada program studi.  
 

9. D o s e n 
Dosen terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap Dipekerjakan (Dpk-
Kopertis), dan Dosen Tidak Tetap, mempunyai tugas : 
a. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran atau 

dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan 
Akademik. 

b. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi dibidang 
ilmu pengetahuan, teknolgi dan seni. 

c. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang 
menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai 
dengan wewenang jenjang jabatan Akademiknya. 

 
10. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan merupakan bagian dari sivitas 
Akademika.  

 

C. SUMBER DAYA MANUSIA 

Ketersediaan Dosen/Tenaga Pendidik 
Dosen merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. 
Jumlah dosen beserta kualifikasi pendidikannya yang terlibat dalam penyelenggaraan 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) adalah 112 orang 
dosen tetap terdiri dari  2 orang lulusan S3, 96 orang lulusan S2 dan 14 orang lulusan 
S1. 
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DATA DOSEN TETAP TAHUN 2015 
 

No. Program Studi 
Jumlah Dosen 

Jumlah 
S1 S2 S3 

1. Bimbingan dan Konseling   14  14 
2. Pendidikan Biologi  2 20 1 23 
3. Pendidikan Ekonomi 3 20  23 
4. Pendidikan Matemtika  5 20  25 
5. Pendidikan Sosiologi 4 11  15 
6. Pendidikan Fisika  6  6 
7. Pendidikan Kimia  6  6 

TOTAL : 14      97 1 112 
 
Penilaian terhadap kinerja dosen juga dapat dilakukan melalui questioner yang diisi 
oleh mahasiswa pada akhir setiap kegiatan kuliah dari dosen yang bersangkutan. 
  
Ketersediaan Tenaga Administrasi 
Tenaga administrasi yang melayani kegiatan belajar mengajar serta keseluruhan 
proses penyelenggaraan pendidikan perlu secara terus menerus ditingkatkan 
kemampuan dan wawasannya, melalui kursus-kursus ataupun pelatihan-pelatihan 
yang akan melahirkan tenaga-tenaga professional sesuai tingkat kemampuan masing-
masing. Adapun jumlah tenaga administrasi 14 orang terdiri dari 12 orang S1, dan 1 
orang Diploma. 
 
Tenaga Teknisi / Laboran 
Tenaga teknisi maupun laboran yang menangani laboratorium perlu secara kontinyu 
ditingkatkan kemampuan dan wawasannya, melalui kursus-kursus ataupun pelatihan-
pelatihan yang akan melahirkan tenaga-tenaga professional sesuai tingkat kemampuan 
masing-masing. Jumlah tenaga teknisi/ laboran adalah 5 orang dengan jenjang 
pendidikan S2. 
 
Tenaga Pustakawan 
Tenaga Pustakawan perlu secara kontinyu ditingkatkan kemampuan dan wawasannya, 
melalui kursus-kursus ataupun pelatihan-pelatihan yang akan melahirkan tenaga-
tenaga professional sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Jumlah tenaga 
Pustakawan adalah 3 orang yang terdiri dari 1 orang S1, 1 orang Diploma, dan 1 
orang SLTA. 
 
Tenaga Operator dan IT 
Tenaga Operator dan IT perlu secara kontinyu ditingkatkan lagi kemampuan dan 
wawasannya, melalui pelatihan-pelatihan yang akan melahirkan tenaga-tenaga 
professional sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Jumlah tenaga Operator dan 
IT adalah 13 orang yang terdiri dari 10 orang S1, 2 orang Diploma, dan 1 orang 
SLTA. 
 

D.  SARANA/PRASARANA KAMPUS 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) saat ini memiliki 
kampus yang representatif di Jl. Piere Tendean Kel. Mande Kota Bima dengan luas 
tanah 15.000 m2. 
Alokasi ruang Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) 
adalah dapat dilihat pada tabel berikut : 
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SARANA DAN PRASARANA 
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BIMA  

(STKIP BIMA) TAHUN 2015 
 

 
No. 

 
Jenis Prasarana 

 
Banyaknya 

 

Total Luas/ 
Volume 

(m2)/Unit 
01. Ruang Kuliah 56 ruang 3.920 m2 
02. Ruang Administrasi 2 ruang 120 m2 
03. Ruang Pimpinan 4 ruang 70 m2 
04. Ruang Dosen 7 ruang 1.000 m2 
05. Ruang Rapat/Seminar 2 ruang 200 m2 
06. Ruang Perpustakaan 1 ruang 200 m2 
07. Ruang Laboratorium 5 ruang 520 m2 
08. Ruang Komputer 1 ruang 100 m2 
09. Ruang LPPM 1 ruang 100 m2 
10. Ruang Kegiatan Kemahasiswaan 1 ruang 1.000 m2 
11. Ruang Rumah Tangga 1 ruang 40 m2 
12. Mushola 1 ruang 30 m2 
13. Pos Satpam 1 ruang 20 m2 

JUMLAH 81 ruang 7.230 m2 

 

1. Ruang Kuliah 
Dengan memperhatikan kondisi 56 ruang kuliah yang mempunyai kapasitas 30-40 
mahasiswa per ruang, dapat dikatakan ruang kuliah tersebut sudah mampu 
mendukung kegiatan perkuliahan. Dengan demikian permasalahan ruang kuliah 
bagi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) bukanlah 
suatu kendala yang menghambat. 

2. Ruang Administrasi 
Dengan luas ruang administrasi 120 m2 sudah dapat menunjang kegiatan 
administrasi akademik maupun administrasi keuangan dalam rangka menunjang 
kegiatan program pendidikan. 

3. Ruang Pimpinan 
Ketua beserta Staf mempunyai luas ruang 70 m2 cukup memadai untuk suasana 
kerja yang kondusif.  

4. Ruang Dosen 
Dosen Tetap/Dosen Yayasan beserta dosen tidak tetap disiapkan ruangan pada 
program studi masing-masing dengan luas keseluruhan 1.000 m2. 

5. Ruang Rapat/Seminar 
Dengan luas 200 m2, ruang rapat/seminar berkapasitas 40-60 orang akan siap 
dimanfaatkan oleh dosen maupun pimpinan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima).  

6. Perpustakaan  
Dengan luas ruang 200 m2 serta fasilitas dan peralatan yang ada di perpustakaan 
tersebut sangat mendukung kegiatan mahasiswa dan dosen yang ada. Juga 
dilengkapi dengan koleksi bahan pustaka yang paling banyak ditemukan adalah 
buku teks untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Buku tersebut mencakup buku-
buku yang digunakan sebagai pendukung belajar bagi mahasiswa maupun dosen. 
Kelebihan dari perpustakaan mampu mendukung mahasiswa mengikuti kegiatan 
kuliah.  
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7. Ruang Laboratorium 
Pada dasarnya fasilitas ruang praktek/laboratorium yang dimiliki oleh Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) sudah memadai. Hal 
ini dikarenakan untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk mahasiswa dalam 
melakukan praktek membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan dalam hal 
penyediaan anggaran tentunya sangatlah terbatas, tetapi pihak yayasan berusaha 
agar segala sesuatunya mempunyai kesesuaian dengan yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa. 

8. Ruang LPPM dan Rumah Tangga 
Ruang aula seluas 140 m2 dipersiapkan untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat 
di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima).  

9. Ruang Kegiatan Mahasiswa 
Ruang kegiatan mahasiswa untuk tiap bidang ilmu disiapkan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.  

 
E. HUBUNGAN KERJASAMA 

Perguruan tinggi swasta termasuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
(STKIP Bima) direncanakan mampu berpartisipasi aktif dan penuh rasa tanggung 
jawab terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Partisipasi 
ini dapat diwujudkan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan instansi, lembaga 
pendidikan lain, baik dalam negeri maupun di luar negeri. 
Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bidang peningkatan institusi, bidang pendidikan 
dan pengajaran, dan penggalian sumber daya dan dana. Hubungan kerjasama dilakukan 
dengan : Lembaga Pendidikan (Swasta dan Negeri), Instansi Pemerintah, dan 
Perusahaan. 
Berdasarkan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima), maka diharapkan memperoleh manfaat sebagai 
berikut : 
1) Menambah wawasan dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi para 

mahasiswa dan dosen untuk dapat berkomunikasi dengan lancar; 
2) Melatih para mahasiswa dan dosen untuk bersikap lebih profesional dalam 

menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan 
teknologi; 

3) Meningkatkan daya nalar dan tingkat kemandirian dari mahasiswa Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima). 

 
Dukungan berupa kerjasama antara lain : 
1. Lembaga Pendidikan untuk bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

memperluas wawasan pemanfaatan praktek laboratorium serta pemberdayaan 
tenaga pengajar dan untuk memenuhi tuntutan globalisasi. 

2. Lembaga Pemerintah dalam bentuk penelitian bersama, pengabdian pada 
masyarakat bersama atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan yang 
berhubungan dengan pendidikan, sosial kemasyaraktan dan ilmu pengetahuan 
lainnya. 

3. Lembaga Perbankan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam rangka 
pengembangan pendidikan. 
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F. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
1. Program Penelitian 

Kegiatan Penelitian merupakan suatu ukuran kualitas sebuah perguruan tinggi, 
yang dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas penelitian yang dihasilkan oleh 
para pengajarnya. Untuk mengembangkan kegiatan penelitian perlu dilakukan 
program pengembangan sebagai berikut : 
a. Pemantapan kelembagaan berupa pemberdayaan dan peningkatan kinerja pusat-

pusat penelitian yang ada. 
b. Peningkatan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian dalam kuantitas 

dan kualitas hasil penelitian. 
c. Publikasi hasil-hasil penelitian para dosen, baik dalam bentuk artikel pada 

jurnal ilmiah maupun artikel popular pada majalah/media massa yang dapat 
langsung dicerna oleh masyarakat luas. 

d. Pelayanan jasa penelitian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  
 
2. Program Pengabdian Pada Masyarakat 

Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian pada 
masyarakat memiliki arti strategis yang sama pentingnya dengan kedua dharma 
yang lain, yaitu pendidikan dan pengajaran serta penelitian. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pelayanan yang 
diberikan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat secara langsung, mencakup 
materi-materi pelayanan yang merupakan pengalaman secara praktek atas bidang-
bidang keilmuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 
Dengan melakukan kegiatan pengabdian ini, kehadiran perguruan tinggi sebagai 
institusi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat dirasakan 
manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian 
pada masyarakat pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
(STKIP Bima) diarahkan untuk program-program : 
a. Pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat 
b. Pengembangan wilayah 
c. Kaji tindak  
d. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian 
e. Kegiatan lain yang bersifat membantu usaha peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 
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BAB III 
 

PERENCANAAN KEMAHASISWAAN 
 

A. MINAT DAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA 
1. Calon Mahasiswa 

Sumber utama calon mahasiswa adalah para lulusan SMTA yang berasal dari 
Wilayah sekitar Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan 
Propinsi Bali serta sebagian tamatan SMTA dari daerah lain, serta para karyawan 
atau mahasiswa pindahan.  
Sumber inilah yang memberi ciri pada keadaan mahasiswa Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima), antara lain turut 
mempengaruhi waktu penyelenggaraan pendidikan seperti pagi, siang, dan malam 
hari. Pada setiap awal tahun akademik diselenggarakan seleksi masuk dengan 
kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.     
Jumlah calon mahasiswa adalah seluruh calon mahasiswa yang berminat memilih 
salah satu program studi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
(STKIP Bima). serta mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi masuk yang 
diadakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) 
secara terpusat.     

 
2.  Jumlah Mahasiswa Terdaftar 

Jumlah mahasiswa terdaftar adalah semua mahasiswa yang terdaftar pada awal 
tahun kuliah yang mencakup mahasiswa lama yang mendaftarkan ulang dan calon 
mahasiswa baru yang mendaftar pada tahun kuliah itu dikurangi mahasiswa putus 
kuliah/pindahan program tahun kuliah sebelumnya dan mahasiswa lulusan.      

     
B. PROSES BELAJAR MENGAJAR 

Proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima) dilakukan berdasarkan SKS sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Pelaksanaannya dilakukan melalui perkuliahan/ kegiatan tatap muka serta 
kegiatan terstruktur berupa pemberian tugas-tugas penulisan, diskusi kelompok dan 
seminar kecil dengan bimbingan tenaga pengajar senior dan dengan sistem mandiri. Di 
samping itu kepada mahasiswa juga diberikan tugas berupa kegiatan mandiri seperti 
misalnya kegiatan kepustakaan, peninjauan lapangan, praktek dan sebagainya di bawah 
bimbingan tenaga pengajar dalam bidangnya masing-masing.  
 
1. Belajar 

a. Keterlibatan mahasiswa 
Dalam proses belajar mahasiswa diberi kesempatan bertanya baik di kelas 
maupun di luar kelas kepada dosen yang bersangkutan. Sedangkan para dosen 
menugaskan mahasiswa untuk menulis makalah yang berkaitan dengan mata 
kuliah yang bersangkutan. 
 

b. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan: pengetahuan dan pemahaman 
materi khusus sesuai bidangnya; keterampilan umum yang dapat dialihkan 
(transferable); pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri; 
kemampuan belajar mandiri; dan nilai, motivasi dan sikap, dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
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b.1. Kewajiban mahasiswa menulis makalah sesuai dengan bidang masing-
masing dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman 
tentang materi khusus sesuai dengan bidangnya. 

b.2. Keterampilan umum yang dapat dialihkan oleh mahasiswa berupa 
kemampuan berkomunikasi dan mengemukakan pendapat, kemampuan 
menulis produk ilmiah serta menyampaikan gagasan. 

b.3. Pemahaman dan pemanfaatan pengetahuan dapat dilihat dari kinerja 
akademik dan profesional para lulusan yang dihasilkan. 

b.4. Kemampuan belajar mandiri dikembangkan dalam proses belajar-
mengajar dengan memacu mahasiswa menumbuhkan kebiasaan 
mendengar, membaca, dan menafsirkan persoalan yang dihadapi serta 
upaya mencari solusinya. 

b.5. Nilai, motivasi dan sikap pada prinsipnya dikembangkan dalam aspek 
afektif, aspek kognitif dan psikomotor. Hal-hal yang berkaitan dengan 
etika akademik dan tata krama berinteraksi dengan lingkungan seperti 
keterbukaan, kejujuran, disiplin terhadap waktu semuanya mencerminkan 
nilai, motivasi dan sikap. 

 
2. Mengajar 

a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan 
Strategi dan metode mengajar sesuai dengan tujuan dapat dicapai dengan 
menempatkan para dosen untuk mata kuliah yang sesuai dengan keahlian 
ilmu dan profesinya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan 
pengalaman dosen mendalami mata kuliah. 

b. Relevansi 
Para dosen mengajarkan mata kuliah sesuai dengan silabus yang relevan 
dengan aspek akademik dan memiliki relevansi dengan keadaan yang terjadi 
dalam dunia nyata melalui contoh-contoh yang disajikan. 

c. Efisiensi dan produktivitas 
Komitmen para dosen terhadap jadwal waktu mengajar dan nilai ujian   yang 
dicapai pada ujian semester menunjukkan bahwa kegiatan mengajar cukup 
efisien dan produktif seperti terlihat pada data akademik yang ada pada 
program studi. 

d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar 
Struktur dan rentang kegiatan mengajar dapat dilihat pada rincian mata kuliah 
yang diberikan pada tiap semester. Rentang kegiatan mengajar yang 
dilakukan oleh beberapa orang dosen mata kuliah merupakan struktur 
mengajar yang didasarkan pada bentuk pendekatan kelompok. 

e. Penggunaan teknologi informasi 
Selain visi yang dimiliki pribadi oleh masing-masing mahasiswa, lembaga 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) 
menyediakan pelayanan jaringan internet yang sewaktu-waktu dapat dipakai 
oleh mahasiswa dalam rangka mencari informasi yang berhubungan ilmu 
pengetahuan yang bisa dijadikan rujukan dalam pembuatan makalah dan 
penulisan tugas akhir/skripsi. 

 
C. PEMBINAAN KEMAHASISWAAN 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) melakukan 
pembinaan kemahasiswaan secara terpadu dan kontinyu. Pembinaan kemahasiswaan 
ini meliputi segi penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa. 
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1. Pembinaan Penalaran 
Pembinaan penalaran mahasiswa dilakukan melalui: 
a. Diskusi, seminar, lokakarya, simposium, penelitian dan sebagainya. Melalui 

kegiatan ini, mahasiswa diharapkan akan dapat melatih diri untuk berani 
mengemukakan pendapat dengan sistematis dan diharapkan dapat memperluas 
cakrawala berfikir serta mengekspresikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya .  

 
b. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa 

Melalui latihan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghadapi masa depan 
sebagai kader penerus pembangunan bangsa dan negara serta percaya diri untuk 
memajukan bangsa ; 

 
c. Pengenalan Kampus 

Pengenalan kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
(STKIP Bima) diberikan kepada mahasiswa agar mereka dapat lebih menjiwai 
kepribadian bangsa Indonesia dan menghayati tujuan sekolah tinggi.      

 
2. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa 

Pada tahun-tahun sebelumnya pembinaan minat dan bakat mahasiswa yang 
dilakukan adalah kegiatan olah raga dan seni. Bidang olah raga yang akan 
digalakkan adalah bola volley, sepak bola, sepak takrau, tenis meja, bulu tangkis, 
cinta alam, Pramuka, panjat tebing dan sebagainya. Sedangkan di bidang seni yang 
digalakkan selama ini adalah kelompok vokal, deklamasi, teater dan lain-lain.  
Pada tahun-tahun mendatang diharapkan mahasiswa dapat ikut berperan serta 
dalam kegiatan olah raga dan seni tingkat nasional. 

     
3. Kesejahteraan Mahasiswa 

Sarana kesejahteraan mahasiswa dan kewirausahan  yang telah dimiliki baru berupa 
bursa buku, koperasi, cafetaria dan tempat ibadah. Setelah itu akan diberikan 
beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi baik. Untuk tahun-tahun mendatang 
diharapkan kesejahteraan mahasiswa dapat ditingkatkan.  

 
 

D. LULUSAN 
Sebagaimana visi, misi dan tujuan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima), maka mahasiswa yang lulus haruslah : 
1. Memiliki kualitas dan kuantitas pendidikan dan pembelajaran.  
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi. 
3. Berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.  
4. Mampu menerapkan ilmu yang diperoleh sebagai bekal meraih masa depan serta 

dapat diterapkan untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. 
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BAB IV 
 

PERENCANAAN PEMBIAYAAN 
 

A. SUMBER DANA 
Dalam mewujudkan hasil lulusan yang bermutu, selain dari kualitas dan 
keprofesionalan tenaga pengajar, juga perlu didukung oleh sumber dana yang cukup 
dan manajemen keuangan yang baik. 
Sumber dana bagi penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) berasal dari : 

1. Subsidi dari Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima. 

2. Uang pendaftaran/registrasi mahasiswa. 

3. Uang kuliah mahasiswa. 

4. Sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Hasil kerjasama dengan pihak luar sepanjang tidak bertentangan dengan 
perundangan yang berlaku. 

6. Usaha-usaha lain dari Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
seperti penyelenggaraan kursus-kursus, dan lain-lain. 

Sumber dana dan fasilitas yang berasal dari Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima merupakan modal yang paling utama, khususnya pada kondisi awal 
berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima). 

 
B. BIAYA INVESTASI 

Usaha pengembangan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP 
Bima) telah memiliki bangunan gedung kampus diatas tanah seluas 15.000 m2 yang 
terletak di Jalan Peire Tendean Kel. Mande Kota Bima. 
Secara bertahap pengembangan dan peningkatan fasilitas dan sarana penunjang 
akademik akan terus berkelanjutan, sehingga pada akhirnya pembangunan Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) telah memiliki sarana dan 
prasarana yang lengkap. 

Biaya investasi terutama untuk pengadaan sarana pendukung, peningkatan 
kesejahteranaan dosen dan pegawai/staf masih memerlukan pendanaan yang sangat 
besar. 

 
C. BIAYA PENYELENGGARAAN 

Dengan berpedoman pada azas manfaat, yaitu usaha dan kegiatan pendidikan harus 
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi mahasiswa, peningkatan mutu sarana dan 
prasarana pendidikan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara lebih 
efisiensi dan efektif maka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
(STKIP Bima) telah menetapkan jenis dan jumlah pembiayaan sebagai berikut :  

     
1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen yang melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disediakan anggaran oleh lembaga 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) sebagai bentuk 
dukungan kepada dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi. 
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2. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan : 

a. Biaya operasional  
b. Biaya Ujian  
c. Biaya lain-lain           
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BAB V 
 

SASARAN PENGEMBANGAN   
     

Dalam mewujudkan cita-citanya untuk turut berperan serta dalam pembangunan nasional 
melalui bidang pendidikan dan agar tidak terjadi kesenjangan antara tujuan dengan hasil 
yang akan dicapai, maka perlu adanya perencanaan secara sistematis dan strategis yang 
akan ditempuh untuk pencapaian sasaran dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan. 
Untuk itu pengembangan akademik pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima) harus disesuaikan dengan sumber dana yang diisyaratkan oleh 
indikator-indikator seperti mahasiswa dalam jumlah dan penyebarannya pada kelas dan 
tingkat, tenaga dosen dalam kuantitas dan kualitas, kurikulum dan kompetensi, serta proses 
belajar mengajar yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti 
perpustakaan, laboratorium dan sebagainya.      
Berdasarkan atas ketentuan dimaksud, maka pada bab ini akan dikemukakan tentang 
rencana pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat, serta rencana pengembangan bidang kemahasiswaan dan kerumahtanggaan.      
 
A. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN     

Telah dikemukakan bahwa pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima) merupakan realisasi cita-cita Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima untuk turut serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam usaha 
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan khususnya di bidang keguruan 
dan ilmu pendidikan.  
Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) direncanakan seperti tabel berikut ini:  

 
Tabel III. 1 

 Jalur, Jenjang, dan Program Pendidikan  

No. Program Studi 

Jenj. Prog. 
Satuan 
SKS 

Perkiraan 
Lama 
Studi 

(semester) 
S1 S2 

1. Bimbingan dan Konseling   - 144 - 160 sks 8 – 14 
2. Pendidikan Biologi   rencana 144 - 160 sks 8 – 14 
3. Pendidikan Ekonomi  rencana 144 - 160 sks 8 – 14 
4. Pendidikan Matemtika   - 144 - 160 sks 8 – 14 
5. Pendidikan Sosiologi  - 144 - 160 sks 8 – 14 
6. Pendidikan Fisika  - 144 - 160 sks 8 – 14 
7. Pendidikan Kimia  - 144 - 160 sks 8 – 14 
8. Pendidikan Guru Pendidikan 

Anak Usia Dini rencana - 144 - 160 sks 8 – 14 
9. Pendidikan Guru Sekolah  Dasar rencana - 144 - 160 sks 8 – 14 

      

 
1. Sistem Pendidikan 

Sebagaimana diketahui di dalam dokumen Kebijaksanaan Dasar Pengembangan 
Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KDPPT-JP) dan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pembentukan 
dan pengembangan pendidikan tinggi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
ataupun pihak swasta dilakukan dalam satu pola pembinaan. Ini berarti bahwa 
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Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) merupakan 
salah satu komponen dari sub-sistem perguruan tinggi swasta, peran dan fungsinya 
sama dengan perguruan tinggi negeri dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.  

     
a. Bidang dan Program 

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) pada tahun akademik 2015/2016 
menyelenggarakan program S1 yang meliputi :  
- Program Studi Bimbingan dan Konseling 
- Program Studi Pendidikan Biologi 
- Program Studi Pendidikan Ekonomi 
- Program Studi Pendidikan Matematik 
- Program Studi Pendidikan Sosiologi 
- Program Studi Pendidikan Fisika 
- Program Studi Pendidikan Kimia 
Dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) pada 
tahun-tahun mendatang akan merencakan membuka program studi baru yaitu : 
- Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
- Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

 
b. Kurikulum 

Untuk memberi makna dari program pendidikan di atas maka perlu 
diperhatikan bahwa :     
1) Dalam melaksanakan program pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) menempatkan dirinya di dalam 
sistem pendidikan nasional melalui tata kehidupan kampus yang dijadikan 
wadah masyarakat ilmiah yang berbudaya dan bertujuan menghasilkan 
manusia-manusia bermoral dan berkepribadian Indonesia melalui 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara mantap sehingga mampu 
menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
dengan kriteria profile seperti dikemukakan dimuka. Rumusan profile 
lulusan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) 
di atas dijabarkan lebih terperinci pada masing-masing bidang yang diasuh 
melalui kegiatan-kegiatan yang disajikan kepada mahasiswa dan lazimnya 
disebut sebagai kurikulum.      

2) Kurikulum masing-masing program studi pada akhirnya harus mampu 
mendukung pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh 
para lulusan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP 
Bima). 
Kurikulum merupakan segala kegiatan dan pengalaman belajar yang 
dirancang diprogramkan dan diselenggarakan oleh masing-masing program 
studi sesuai dengan bidangnya untuk mencapai pola perilaku dan pola 
kemampuan yang harus dimiliki para lulusan. Untuk itu kurikulum yang 
digunakan adalah kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia) yang menjabarkan sebuah capaian pembelajaran pada 
setiap mata kuliah yang ada sehingga tersusun sesuai kebutuhan profil 
kelulusan. 

3) Sesuai dengan rancangan program maka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) diharapkan mampu menghasilkan tenaga-
tenaga lulusan Sarjana sesuai dengan program studi masing-masing, hal 
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mana berarti pula bahwa program pendidikan memang diorientasikan 
kepada kebutuhan ketenagaan yang nyata di lapangan dan masyarakat.      

4) Salah satu konsekwensi dari keadaan ini adalah Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) menjadikan perangkat 
kompetensi yang dipersyaratkan lapangan kerja sebagai sumber sekaligus 
muara dalam mengembangkan dan menyelenggarakan seluruh program 
pendidikannya. Kompetensi-kompetensi dimaksud bersifat kognitif, afektif, 
dan psikomotorik. Pendekatan kompetensi pada masing-masing program 
studi pada akhirnya harus pula memberi tempat yang sangat penting kepada 
masalah accountability, dalam artian bahwa kebutuhan konsumen 
merupakan kriteria terakhir di dalam menetapkan keberhasilan program. 
Hal ini berarti bahwa, para mahasiswa hanya dapat dilepaskan sebagai 
lulusan apabila telah benar-benar diyakini kompetensinya untuk dapat 
berperan di dalam masyarakat, maupun dalam upaya mengembangkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

5) Pendekatan kompetensi itu menuntut bahwa pengalaman belajar mengajar 
yang disajikan dikelompokkan menjadi 3 kategori yang disajikan secara : 
a) Teoritis dalam bentuk ceramah dan bentuk-bentuk lain yang bersifat 

expisotorik maupun yang bersifat penemuan oleh mahasiswa; 
b) Latihan-latihan terbatas untuk penguasaan keterampilan; 
c) Latihan sebagai pengalaman lapangan sesuai dengan bidang spesialisasi 

masing-masing yang merupakan kesempatan untuk praktek lapangan 
dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang telah diperoleh 
dalam konteks yang wajar.     

6) Dalam rangka menunjang tercapainya kompetensi dan profile seperti yang 
diharapkan itu maka kurikulum pada program studi masing-masing di 
samping dirakit dengan berpedoman pada kurikulum inti program 
pendidikan S1 dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 
232/U/2000, juga harus pula diselaraskan dengan kebutuhan nyata di 
pasaran tenaga kerja atau kebutuhan masyarakat pada umumnya.  
Dengan dasar pertimbangan di atas, maka struktur kurikulum diarahkan 
pada tujuan program masing-masing, yaitu : menghasilkan manusia 
Pancasilais yang memiliki kemampuan akademik serta menguasai satu 
bidang tertentu dengan spesialisasi satu disiplin ilmu tertentu sesuai bidang 
studinya.     

7) Profile, harapan kompetensi dan tujuan program seperti disebutkan di atas 
menuntut suatu struktur program yang didasarkan pada hasil analisis tugas 
(task analysis) dan peranan (role expectations) lulusan, yang artinya bahwa 
lulusan yang dihasilkan harus mampu mengintegrasikan pengetahuan yang 
diperlukan untuk menunjang penampilannya sehingga "by design" 
kurikulum harus mengintegrasikan teori dasar (interdisciplinary) dan 
praktek.     
Berdasarkan prinsip pendekatan itu maka pengelompokan mata kuliah 
diusahakan agar saling menunjang yaitu pendekatan interdisipliner yang 
diarahkan kepada pengadaan dan perbaikan penampilan sehingga sifat 
integratif dari kurikulum terjamin dengan suatu masa lalu yang terbatas.     

8) Struktur kurikulum pada program studi masing-masing pada dasarnya 
dikelompokkan ke dalam komponen pengembangan kepribadian, komponen 
penguasaan ilmu dan keterampilan, komponen penguasaan berkarya, 
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komponen penguasaan mensikapi, dan komponen penguasaan 
bermasyarakat dengan arah dan tujuan yang saling menunjang, yaitu:  
a) Komponen pengembangan kepribadian diarahkan kepada pembentukan 

warga negara pada umumnya, yang meliputi komponen personal, sosial, 
serta kultural yang seyogyanya merupakan ciri khas warga negara yang 
berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, sekaligus diharapkan 
membentuk "filosofi" lulusan dalam artian memberi "kacamata" yang 
akan mewarnai sepak terjangnya dari hari ke hari di dalam membentuk 
sikap dan melaksanakan tugas-tugasnya. Pengetahuan ini disebut 
sebagai humanistic skill yang disajikan dalam kelompok MPK (Mata 
kuliah Pengembangan Kepribadian);      

b) Komponen penguasaan ilmu dan keterampilan merupakan titik temu 
antara isi dan metode. Komponen ini mengacu pada penguasaan konsep-
konsep, prinsip-prinsip, serta teknik-teknik yang berlaku pada umumnya 
yang terikat erat dengan bidang studi tertentu yang disajikan dalam 
kelompok MKK (Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan). 

c) Komponen penguasaan berkarya, mensikapi, dan bermasyarakat 
diarahkan untuk memberi isi yang akan diajarkan baik yang telah 
dispesifikasikan di dalam kurikulum maupun yang berupa pengayaan 
dan atau pendalaman. Oleh karena itu maka sasaran komponen ini 
adalah penguasaan tuntas materi kurikulum yang dimaksud sehingga 
rambu utama adalah kompetensi profesional, bukan penguasaan disiplin 
semata-mata yang disajikan dalam kelompok MKB, MPB, dan MBB; 

 

9) Pengelolaan seluruh program akademik yang dirancang, seluruhnya 
diselenggarakan atas dasar Sistem Kredit Semester. Sistem ini dipilih 
karena memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut :      
a) Standarisasi yang lebih mudah terhadap beban studi untuk program 

yang sejenis karena dapat ditentukan jumlah jam semester yang harus 
diperoleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan sesuatu program;      

b) Karena unit beban studi tersebut sudah diseragamkan, maka para 
mahasiswa satu program studi dapat mengambil program yang 
bervariasi. Keseragaman unit pengukur ini juga sangat membantu dalam 
menyelesaikan masalah pindah jalur dan program untuk studi lanjutan;     

c) Program yang bervariasi mengharuskan mahasiswa memilih beberapa 
alternatif, kombinasi-kombinasi mata kuliah tertentu atau mata kuliah 
minor yang lebih sesuai dengan minat dan perencanaan karirnya;  

d) Program yang bervariasi mengharuskan mahasiswa lebih efektif dalam 
menyusun rencana studinya sendiri; 

e) Sistem semester mengharuskan dosen dan mahasiswa menjadi disiplin, 
karena pada akhir semester sudah harus ada ketentuan tentang lulus atau 
gagalnya. 

     

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan sistem ini menunjang 
Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi (Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000) yang antara lain 
mengatakan bahwa Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang 
memiliki kualifikasi :      
- Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian 

tertentu; 
- Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya; 
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- Bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya 
- Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 
 

10) Dalam usaha mencapai pola perilaku dan pola kemampuan yang harus 
dimiliki lulusan melalui rumusan kompetensi role expectation dan 
penyelenggaraan yang didasarkan pada Sistem Kredit Semester, maka 
rancangan kurikulum pada masing-masing program studi diselenggarakan 
dengan total sks 144 – 160 sks untuk program S-1 dengan lama studi 8 – 14 
semester. 

 
11) Melalui pembagian mata kuliah yang ada dalam lingkungan Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima), maka kualitas 
lulusannya akan berbeda-beda tingkatannya. Hal ini harus dilihat sebagai 
suatu karakteristik yang sehat bagi lembaga pendidikan tinggi di lingkungan 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima).  

     
Di samping itu karakteristik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima) juga diwarnai oleh Pola Ilmiah Pokok yang memberi 
warna pada program studi dengan penjabaran yang lebih terinci dalam tujuan 
instruksional khusus masing-masing mata kuliah. 
 

c. Keadaan Mahasiswa 

1) Calon Mahasiswa 
Sumber utama calon mahasiswa adalah para lulusan SMTA yang berasal 
dari Wilayah Pulau Sumbawa serta sebagian tamatan SMTA dari daerah 
lain, serta para karyawan atau mahasiswa pindahan. 
Sumber inilah yang memberi ciri pada keadaan mahasiswa Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima), antara lain turut 
mempengaruhi waktu penyelenggaraan pendidikan seperti pagi, siang, dan 
sore hari. Pada setiap awal tahun akademik diselenggarakan seleksi masuk 
dengan kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Jumlah calon mahasiswa adalah seluruh calon mahasiswa yang berminat 
memilih salah satu program studi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) serta mendaftarkan dirinya untuk 
mengikuti seleksi masuk yang diadakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) secara terpusat. 

2) Jumlah Mahasiswa Terdaftar 
Jumlah mahasiswa terdaftar adalah semua mahasiswa yang terdaftar pada 
awal tahun kuliah yang mencakup mahasiswa lama yang mendaftarkan 
ulang dan calon mahasiswa baru yang mendaftar pada tahun kuliah itu 
dikurangi mahasiswa putus kuliah/pindahan program tahun kuliah 
sebelumnya dan lulusan.    

3) Jumlah Mahasiswa Putus Kuliah 
Jumlah mahasiswa putus kuliah adalah jumlah seluruh mahasiswa yang 
karena alasan akademik dan alasan pribadi tidak dapat melanjutkan 
kuliahnya dan atau beralih program/jalur di Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima). 
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4) Jumlah Lulusan 
Jumlah lulusan adalah jumlah mahasiswa yang berhasil menyelesaikan 
studinya pada program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima).  

     
d. Keadaan Tenaga Dosen 

Tenaga dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP 
Bima) terdiri atas tenaga dosen tetap dan tenaga tidak tetap. Tenaga dosen tetap 
adalah para tenaga dosen yang diangkat oleh Yayasan/Pemerintah untuk 
melaksanakan tugas pokoknya sebagai tenaga purna waktu dan melaksanakan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban wajib minimal 12 sks setiap 
minggu atau 36 jam/minggu. 
Tenaga dosen tidak tetap adalah tenaga dosen penggal waktu karena ada tugas 
pokok di tempat lain yang memiliki beban sks sangat bervariasi sesuai dengan 
penawaran mata kuliah yang disajikan tiap semester. 
      

e. Keadaan Tenaga Non-Dosen 
Tenaga non-dosen adalah tenaga yang bertugas di bidang administrasi dan 
teknis. Tenaga tersebut dapat berupa tenaga struktural yang mempunyai jabatan 
struktural sebagai pimpinan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) yang melaksanakan tugas pengelolaan 
perguruan tinggi. Tenaga non-dosen dapat pula berupa karyawan bukan dosen 
(staf) yang membantu pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan 
administrasi umum serta tenaga teknisi lain (Pustakawan, Laboran, Operator 
dan sebagainya).    
 

f. Keadaan Perpustakaan 
Pada awal Rencana Induk Pengembangan (RIP) ini disusun, Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) telah memiliki 
perpustakaan dengan luas ruang seluas 200 m2, dengan perincian : ruang buku 
180 m2, ruang kerja 6 m2 dan ruang baca 94 m2. Jumlah buku yang dimiliki 
adalah 521 judul dengan 878 eksemplar.     

 
2. Masalah-masalah Pokok Yang Dihadapi 

a. Pengembangan Bidang 
Masalah pokok dalam pengembangan program diselaraskan dengan dukungan 
dan kemampuan yang dimiliki Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima) serta tuntutan masyarakat pemakai lulusannya. Artinya 
pengembangan program sarjana perlu dimantapkan sejak dini yang akan 
mendukung tercapainya citra lembaga melalui proses pengelolaan dan 
pengembangan yang profesional pada program Sarjana (S1) dan Program 
Pasca sarjana (S2).  

     
b. Pengembangan Program 

Identifikasi kebutuhan perlu dilakukan untuk pengembangan program-program 
yang meliputi jumlah pendidikan bidang studi,  kebijaksanaan penelitian, 
pengabdian pada masyarakat serta kegiatan untuk mewujudkan citra kekhasan 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) 
Dalam menunjang misi atau dharma Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima), intensitas kegiatan merupakan salah satu 
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ukuran pokok untuk menilai keberhasilan. Faktor lulusan, tenaga pelaksanaan 
pendidikan dan aneka program menjadi perhatian utama.  
Masalah dalam pengembangan ialah : 
1) Ada kesenjangan antara produktivitas lulusan yang dicapai selama ini 

dengan yang direncanakan; 
2) Ada perbedaan jumlah pengajar yang ada sekarang dengan kebutuhan 

pengajar tetap untuk mencapai rasio yang memadai; 
3) Ada kekurangan jumlah kegiatan maupun program penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat.    
 

c. Alih Program 
Salah satu ciri Sistem Kredit Semester adalah mahasiswa memperoleh 
kemungkinan untuk pindah dari satu program studi ke program studi yang lain. 
Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mengarahkan minat dan bakat 
mahasiswa. Masalah yang dihadapi dalam alih program adalah : 
1.  Belum adanya rancangan, rencana dan program pelaksanaan serta evaluasi 

tentang cara pengaturan alih program dengan memperhatikan status 
program studi dan status legalitas lainnya; 

2. Belum adanya penyesuaian sistem alih program di dalam peraturan 
akademik. 

     
d. Kurikulum 

Pengembangan dan pemantapan kurikulum berbasis KKNI diharapkan dapat 
mendukung pencapaian tujuan institusional (profile lembaga) dan tujuan 
kurikulum (profil lulusan) dari masing-masing program studi. Jadi masalah 
pokok dalam hal ini suatu kebijaksanaan yang mendasarkan pengelolaannya 
sehingga mencerminkan suatu keterpaduan pengelolaan dalam mencapai 
profile dan harapan kompetensi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima).  

     
e. Mahasiswa Sebagai Masukan Dasar 

Masalah utama dalam bidang mahasiswa adalah bagaimana mempertahankan 
dan menambahkan jumlah, minat calon mahasiswa dan usaha-usaha bagi 
peningkatan mutu calon mahasiswa. Di samping itu Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) menghadapi masalah bidang sarana, 
prasarana, dan tenaga pembina yang memahami dan menghayati arah dan 
tujuan pembinaan mahasiswa dalam wawasan almamater.  

 
f. Tenaga Dosen 

Pemerataan jumlah dan mutu tenaga dosen yang dihubungkan dengan 
kurikulum sehingga sasaran bidang pendidikan dan pengajaran dapat tercapai 
dengan baik. Masalah lain adalah adanya keseimbangan penguasaan ilmu 
masing-masing serta ratio tenaga dosen tetap/tidak tetap terhadap jumlah 
mahasiswa secara menyeluruh. 

    
g. Tenaga Non-Dosen 

Guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) maka mutu tenaga non-dosen perlu 
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.  
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3. Konsep Pengembangan 
Berdasarkan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dapat disusun konsep 
pengembangan sebagai berikut : 
 
a. Pengembangan Bidang Ilmu 

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan ilmu dan pengetahuan terutama ilmu 
pendidikan dan keguruan selalu berkembang sesuai dengan laju pembangunan 
dan perkembangan teknologi, maka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) berencana akan menambah menyelenggarakan 
beberapa program studi berjenjang strata satu (S1) dan akan membuka program 
studi berjenjang Pasca sarjana (S2).  
Penyelenggaraan program pendidikan dilaksanakan dalam 8 – 14 semester 
untuk program Strata (S1), sedangkan 4-8 semester untuk program Pascasarjana 
(S2) terhitung sejak mahasiswa mendaftarkan untuk pertama kalinya. 
Penataan Program Studi didasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2003, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 232/U/2000 serta kebijaksanaan penyelenggaraan program 
pendidikan yang bersifat multi entry dan multi exit. 
Dalam rangka pengembangan program pendidikan tersebut maka Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) akan 
menyelenggarakan program pendidikan secara bertahap.  

 
b. Pengembangan Kurikulum 

Untuk mengembangkan kurikulum Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) merujuk Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor : 232/U/2000, dimana muatan kurikulum menjadi berkisar 40-
80% dari jumlah sks kurikulum serta merubah kelompok matakuliah menjadi 
MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB dan Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor : 045/U/2002 yang menjelaskan tentang kompetensi. Serta 
berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum berbasis KKNI ini 
mengutamakan pencapaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang ada 
sehingga tersusun sesuai kebutuhan profil kelulusan.  

 
c. Pengembangan Jumlah Mahasiswa 

Pengembangan jumlah mahasiswa ditentukan oleh beberapa faktor antara lain 
jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun, jumlah permintaan masuk dan 
sistem seleksi mahasiswa, mahasiswa pindahan, jumlah lulusan dan jumlah 
mahasiswa putus kuliah, juga ditentukan oleh faktor-faktor tenaga dosen/tenaga 
non-dosen, sarana, prasarana, dan peralatan yang tersedia. 

 
1.  Analisis Sistem Seleksi Calon Mahasiswa 

Secara umum tahapan dan prosedur yang dilalui oleh calon mahasiswa sejak 
mendaftar sampai menjadi mahasiswa di program studi pada Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) adalah sama. 
Perbedaan hanya terletak pada jenis dan materi ujian seleksi masuk. 
Tahapan dan prosedur yang harus dilalui calon mahasiswa tersebut adalah :  
a. Mengisi formulir  pendaftaran baik secara online maupun secara manual 

program studi yang dikehendaki di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
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Pendidikan Bima (STKIP Bima) dan mengembalikannya kepada panitia 
seleksi penerimaan calon mahasiswa. 

b. Mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan oleh panitia seleksi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

 
2. Perpindahan Mahasiswa 

Perpindahan mahasiswa dalam lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) dan dari perguruan tinggi swasta lain 
yang sejenis ditentukan berdasarkan atas pengakuan kredit (credentials) 
yang dimiliki mahasiswa serta kondisi perguruan tinggi tersebut sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.  

 
3. Produktivitas Pendidikan 

Gambaran keberhasilan suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari 
produktivitas program studi yang ada pada perguruan tinggi tersebut. 
Caranya adalah menggunakan angka produktivitas.  

 
Ada dua angka produktivitas, yaitu : 
a) Produktivitas per-angkatan (Pt) yang dihitung dengan rumus yang 

dikemukakan oleh Bank Dunia, yaitu : 
                             n + 1 
                             --------- n + 1  Xn + 1 
                             n = 0  n 
               Pt   =  ---------------------- x  100%            
                          (MB) t 

     
 
Pt =  Produktivitas program studi 
n = Lama mahasiswa dalam menyelesaikan pelajaran di 

program studi secara normal. 
Xn + 1 =  Jumlah  mahasiswa angkatan  tahun tertentu yang lulus 

setelah belajar selama (n + 1) tahun. 
(MB) t  = Jumlah mahasiswa baru  yang masuk pada angkatan tahun 

tersebut. 
     

b) Produktivitas per-tahun ajaran yang dikenal sebagai AEE dihitung 
dengan rumus : 
 Lt 
                (AEE) t = ------------------ x 100% 
  (JMT)t 

     
Dari rumus itu nampak bahwa AEE menunjukkan hubungan antara 
jumlah mahasiswa yang lulus pada tahun tertentu (Lt) dengan jumlah 
mahasiswa yang terdaftar pada tahun itu (JMT)t. 
Peningkatan dan kesinambungan AEE dan Pt itu menunjukkan 
keberhasilan pengembangan suatu perguruan tinggi. Faktor-faktor yang 
pokok yang menentukan tinggi rendahnya Pt dan AEE itu adalah jumlah 
mahasiswa yang berhenti kuliah (stop out), mahasiswa yang putus 
kuliah (drop out), serta lama studi yang berhasil dilalui oleh mahasiswa 
di dalam proses belajarnya. Meskipun demikian, dalam konsep 
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pengembangan itu harus diperhatikan kepentingan mahasiswa sehingga 
mahasiswa putus kuliah di satu program studi sejenis di lingkungan 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) 
dapat ditampung dengan program akreditasi dan alih kredit. Oleh karena 
itu, dalam konsep pengembangan itu jumlah mahasiswa drop out hanya 
dihitungkan di dalam proyeksi AEE untuk unit yang bersangkutan 
selama periode pemantapan program akreditasi yang diperkirakan 
berlangsung selama satu sampai tiga tahun.  

     
2. Jumlah Mahasiswa Lulusan 

Data lulusan pada tahun-tahun yang lalu merupakan dasar bagi pembuatan 
proyeksi jumlah lulusan di tahun-tahun mendatang. Dengan adanya daya 
dukung tenaga dosen, administrasi pendidikan, fasilitas pendidikan, dan 
status yang makin baik maka prosentase kelulusan mengalami kenaikan. 

     
3. Jumlah Mahasiswa Terdaftar 

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah mahasiswa baru yang diterima, jumlah 
mahasiswa putus kuliah, jumlah lulusan, dan jumlah mahasiswa yang 
mengambil cuti akademik maka dapat dihitung jumlah mahasiswa terdaftar 
setiap tahun dengan menggunakan rumus : 
 
(JMT)t  = (MB)t + (JMT)t- (PK)t-1- (L)t-1- (JMCA)t 
(JMT)t  = Jumlah mahasiswa terdaftar pada tahun ke-t. 
(MB)t  = Jumlah mahasiswa baru yang diterima masuk tahun ke-t. 
(JMT)t-1 =  Jumlah mahasiswa terdaftar tahun ke (t-1). 
(PK)t-1 = Jumlah mahasiswa putus kuliah tahun ke (t-1). 
(L)t-1   = Jumlah lulusan pada tahun ke (t-1) 
(JMCA)t  = Jumlah mahasiswa yang mengambil cuti akademik pada 

tahun ke -t. 
 

 
d. Pengembangan Tenaga Dosen 

Dasar perhitungan kebutuhan tenaga dosen adalah hasil perhitungan kegiatan 
pengajaran tatap muka (KATM). 
Asumsi yang disiapkan di situ adalah bahwa beban kerja tenaga dosen adalah 
12 sks sehingga jumlah tenaga dosen yang dibutuhkan (TD) dihitung dengan 
rumus :         

             
K A T M 

     TD =  ------------- 
1 2 

     
Tenaga dosen terdiri dari tenaga tetap dan tenaga tidak tetap ditentukan bahwa 
perbandingan beban kerja tenaga dosen tetap terhadap dosen tidak tetap adalah 
3 : 1. Atas dasar itu, jumlah tenaga dosen tidak tetap yang dibutuhkan dapat 
dirumuskan sebagai berikut :  

     
TDTT  = (TD - TDT) x 3 
TDTT  = Jumlah tenaga dosen tidak tetap 
TD    = Jumlah seluruh tenaga dosen 
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TDT  = Jumlah tenaga dosen tetap 
           

Jumlah tenaga dosen tetap ditentukan berdasarkan kebutuhan pengembangan 
mata kuliah, Rancangan pengembangan program akademik dan profesional, dan 
rasio mahasiswa terhadap tenaga dosen tetap. Proyeksi kebutuhan tenaga dibuat 
sedemikian agar jumlah tenaga dosen tetap semakin bertambah dan jumlah 
tenaga dosen tidak tetap semakin berkurang. Penambahan jumlah dosen tetap 
dan tidak tetap untuk S1 diperoleh melalui rekruitmen dan pendidikan. Dalam 
menghitung jumlah tenaga dosen tetap yang dibutuhkan, haruslah turut 
diperhitungkan tenaga-tenaga dosen yang memangku jabatan-jabatan struktural, 
seperti ketua, wakil ketua, dan lain-lain. 
Jumlah jam tatap muka yang dibebankan dari pejabat-pejabat ini sesuai dengan 
peraturan yang berlaku harus diisi dengan tenaga dosen tetap/tenaga dosen tidak 
tetap. 

 

e. Pengembangan Kualitas Tenaga Dosen 
Citra suatu perguruan tinggi ditentukan oleh kualitas tenaga dosennya. Maka 
haruslah dilakukan usaha-usaha untuk merekrut tenaga dosen tetap/tenaga 
dosen tidak tetap dengan kualifikasi yang tinggi. Upaya lain ialah mengirimkan 
secara berencana tenaga-tenaga dosen tetap yang ada untuk menempuh program 
pendidikan S-3. 
Peningkatan kualitas tenaga dosen juga dilakukan melalui pendidikan jangka 
pendek (short term courses), penataran, lokakarya, seminar dan pembinaan 
rutin. Semua itu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, 
penelitian, pengabdian pada masyarakat dan proses belajar mengajar. Yang 
dimaksud dengan pembinaan rutin adalah pembinaan yang dilakukan secara 
melembaga, teratur, berkesinambungan dan berencana yang ditujukan kepada 
tiga aspek pengembangan, yaitu : aspek pengembangan instruksional, aspek 
pengembangan pribadi dan aspek pengembangan organisasional dari proses 
belajar mengajar. 
Pengembangan instruksional memusatkan perhatian pada perbaikan pengajar, 
corak sistem perkuliahan, bahan-bahan pelajaran dan teknik-teknik inovatif 
dalam pengajaran yang dilandaskan pada pengetahuan tenaga dosen di bidang 
kurikulum dan pengajar, teori belajar, media dan teknologi dan teori sistem 
pengembangan pribadi memusatkan perhatian pada pribadi tenaga pengajar itu 
sendiri : efektivitas mengajar, pengembangan profesional, pertumbuhan pribadi, 
serta peningkatan kemampuan teknik-teknik dan ketrampilan mengajar. 
Pengembangan organisasional mencakup hal-hal, seperti pembinaan tim, 
ketrampilan, komunikasi, dan hal-hal lain yang menyangkut proses-proses 
interpersonal yang menunjang kehidupan pengajar. 
Dalam hubungan ini, peranan pimpinan sekolah tinggi dan program studi sangat 
menentukan. Mereka dibantu oleh tenaga dosen - tenaga dosen senior, 
khususnya yang menyangkut aspek pengembangan pribadi tenaga dosen - 
tenaga dosen yunior. Fungsi semua lembaga dan unit yang bersangkutan 
dengan pembinaan tenaga dosen harus dikoordinasikan dan diarahkan untuk 
mensukseskan program itu.  Semua tenaga dosen harus diberi kesempatan 
untuk berkarya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, 
pengabdian pada masyarakat, administrasi, dan bidang-bidang lain untuk 
meningkatkan jenjang kepangkatan akademik.  
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Usaha lain  untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga 
pengajar dapat dilakukan melalui program Akta V dan program lainnya. 
Bagi tenaga dosen yang potensial dapat dikirim ke luar negeri untuk studi 
lanjut. 

     
 

f. Pengembangan Tenaga Non-Dosen 
Berhasilnya pengelolaan pendidikan dan administrasi tergantung pada jumlah 
dan mutu tenaga non-dosen (administrasi dan teknisi). Mereka harus memahami 
dengan baik sistem administrasi SKS. Tujuan pengembangan tenaga 
administratif adalah untuk mendapatkan mutu dan jumlah tenaga sesuai dengan 
jabatannya. Usaha pengembangan tenaga administratif dilakukan antara lain, 
dengan mempertahankan jumlah dan meningkatkan kemampuan kerja tenaga 
yang sudah ada. Peningkatan kemampuan kerja itu dapat dicapai melalui 
program studi lanjutan kursus-kursus, latihan-latihan, penataran, dan lokakarya. 
Di samping itu, usaha pengembangan tenaga administratif dilakukan dengan 
cara menyerap tenaga baru dari luar sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal lain yang 
menunjang kemampuan kerja tenaga administratif dan tenaga teknisi, seperti 
sarana dan prasarana kerja, kesejahteraan tenaga tersebut perlu diperhatikan.  

 
 
B. BIDANG PENELITIAN 

1. Kualitas, produktivitas, relevansi sasaran, efisiensi pemanfaatan dana 
Program Studi berorientasi pada penelitian seperti kewajiban setiap mahasiswa 
melakukan penelitian skripsi, didampingi dosen pembimbing. 
Para lulusan program studi ini adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan 
akademik dan administratif, termasuk membuat skripsi. Hal ini secara tidak 
langsung menunjukkan bahwa para dosen pembimbing sudah berpengalaman dan 
mahir melakukan bimbingan penelitian. 

 
2. Agenda penelitian, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian 

Rencana pengembangan dosen di bidang penelitian mempertimbangkan (1) 
keadaan dan keragaman dosen, yaitu dosen tetap dan tidak tetap, (2) keadaan dan 
potensi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) pada 
waktu sekarang, dan (3) arah pembinaan penelitian. Rencana jangka pendek 
pengembangan diarahkan dengan (1) meluaskan wawasan ilmiah, kreativitas, dan 
minat para dosen aktif mencari kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, 
seperti mengikuti seminar akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan 
oleh organisasi/badan tingkat nasional dan internasional, (2) pelatihan dan 
penataran, metode penelitian dan penulisan ilmiah, (3) mengupayakan bahan 
bacaan yang relevan dengan bidang teknologi dan kaitannya dengan masalah teknik 
mesin, elektro, industri dan teknik sipil. 
Secara bertahap kegiatan penelitian dikembangkan, antara lain (1) Memantapkan 
unit kelembagaan penelitian, (2) Meningkatkan kemahiran dosen dalam penelitian, 
(3) Memacu jumlah dan mutu penelitian dosen, (4) Publikasi hasil penelitian dosen, 
(5) Pelayanan jasa penelitian yang diperlukan oleh dunia usaha dan masyarakat. 

 
3. Hubungan pengajaran dan penelitian 

Civitas Akademika dipacu untuk berinteraksi melalui kegiatan: (1) ceramah dosen 
kepada mahasiswa, (2) forum diskusi untuk menumbuhkan keberanian 
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mengemukakan pendapat dan berargumentasi antar mahasiswa, atau antara 
mahasiswa dan dosen, (3) menyediakan waktu rehat sebagai peluang bagi 
mahasiswa dan dosen menyentuh berbagai persoalan aktual yang muncul pada 
media masa dan media elektronik, baik yang bercorak akademik maupun non-
akademik. 
Pembinaan civitas akademika diarahkan untuk: (1) Meningkatkan kemampuan 
meneliti, melalui penataran metodologi penelitian serta latihan-latihan penyusunan 
usulan penelitian; (2) Menghimbau para dosen menerbitkan makalah hasil 
penelitian dan/atau gagasan dalam majalah populer dan majalah ilmiah. 

 
4. Kegiatan penelitian bersama dosen dan mahasiswa 

Selain penelitian skripsi, beberapa mahasiswa terlibat dan berpartisipasi dalam 
kegiatan penelitian dosen baik penelitian di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan 
maupun di bidang teknologi. 

 
C. BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT     

1. Arah dan Tujuan Pembinaan dan Pengembangan 
Pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi merupakan pengamalan ilmu dan 
teknologi secara langsung kepada masyarakat dengan didasari niat dan dorongan 
yang murni untuk menunaikan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian 
pada Masyarakat pada perguruan tinggi harus didasarkan pada penelaahan hasil 
pendidikan penelitian untuk mengembangkan kemampuan manusia sehingga dapat 
memenuhi dan meningkatkan mutu kehidupan dan kebudayaan serta menyesuaikan 
diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Keterlibatan  perguruan tinggi 
secara aktif dalam proses pembangunan harus disertai dengan kesadaran bahwa 
masyarakat masih kekurangan tenaga ahli yang terdidik dan terlatih, sedangkan 
perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya sarjana dan mahasiswa serta 
berbagai sumber peralatan yang harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 
masyarakat. 
Jiwa dan pandangan hidup yang melandasi penunaian dharma pengabdian pada 
masyarakat itu ialah bahwa semakin mantap ilmu pengetahuan dan pengalaman 
yang dimiliki serta semakin tinggi teknologi yang dikuasai seseorang haruslah 
semakin besar pula rasa tanggung jawabnya kepada masyarakat dan oleh karena itu 
semakin besar pula pengabdiannya. 
Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa tujuan pengabdian pada masyarakat 
adalah sebagai berikut :      
a. Mengembangkan sumber daya manusia kearah terciptanya manusia 

pembangunan; 
b. Mengembangkan masyarakat kearah terbinanya masyarakat terpelajar; 
c. Meningkatkan kepekaan sosial para tenaga dosen dan mahasiswa terhadap 

masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat; 
d. Mengembangkan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. 
     

Pendekatan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pengabdian pada 
masyarakat adalah : 
a. Bersifat edukatif dan berpedoman kepada konsep pendidikan seumur hidup 

melalui pendidikan non formal, klasikal maupun non klasikal yang beragam; 
b. Bersifat manusiawi melalui pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang 

memerlukan. 
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Dengan tujuan dan pendekatan seperti yang dikemukakan di atas yang menjadi 
sasaran utama adalah masyarakat luas yang memerlukan bantuan dan petunjuk 
untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih besar serta 
menunjang pembangunan. Golongan dimaksud antara lain unsur-unsur pimpinan, 
yang mampu melipatgandakan dan menyebarluaskan hasil kegiatan pengabdian 
pada masyarakat.  
 
Struktur Organisasi dan pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat di Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) didasarkan atas 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 
yang bagannya adalah sebagai berikut :  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 

 
2. Konsep Pengembangan 

Dalam masa yang akan datang Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima) harus pula meningkatkan kemampuan dan kegiatan 
pengabdian pada masyarakat agar dapat dihasilkan mutu dan jumlah pelayanan 
dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang lebih baik 
bagi kesejahteraan masyarakat maupun dalam rangka proses pendidikan.  

 

KOMISI 

PERTIMBANGAN 
KETUA PPM 

KABAG. TU 

SEKRETARIS 

KEPALA PUSAT 

KEPALA BIDANG 

KEPALA BIDANG 

KEPALA PUSAT 

KEPALA BIDANG 

KEPALA BIDANG 

KETUA  

WAKET 
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D. BIDANG KEMAHASISWAAN 

1. Tujuan Pengembangan Kemahasiswaan 
Program pembinaan dan pengembangan bidang kemahasiswaan bertujuan 
menerapkan langkah-langkah pembinaan sebagai upaya menunjang program 
akademik dalam rangka keikutsertaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) menciptakan suasana kampus yang dinamis, 
namun penuh ketenagaan dengan memperhatikan pembinaan sikap profesional, 
watak, minat/kegemaran, serta kesejahteraan mahasiswa.  

         
2. Asas dan Landasan 

Program ini disusun berdasarkan Pancasila. 
Prodgram ini juga didasarkan pada :  
a. Statuta; 
b. Kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Pendidikan 

Nasional untuk menciptakan pendidikan tinggi nasional yang berfungsi dengan 
baik sesuai dengan tahapan pembangunan nasional dengan memperhatikan : 
1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; 
3) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000; 
4) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002; 
5) Wawasan Almamater; 
6) Pola Pengembangan Kemahasiswaan, dan 
7) Peraturan-peraturan lain.     

 
Program pembinaan kemahasiswaan dilaksanakan dengan senantiasa memegang 
pada sikap dasar sebagai berikut : 
a. Mendidik mahasiswa agar mampu bersikap mandiri dan profesional; 
b. Mengamankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila sebagaimana 

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 
c. Tidak menyimpang dari kebijaksanaan pemerintah dan sasaran pembangunan 

nasional 
d. Menerapkan wawasan almamater. 

 
3. Sasaran 

Pengembangan kemahasiswaan diselenggarakan secara terpadu dalam kesatuan 
sistem pendidikan tinggi yang terarah pada enam sasaran, yaitu agar mahasiswa 
memiliki :     
a. Jiwa Pancasila 

Para mahasiswa, sebagai warga negara Indonesia, perlu dididik agar berjiwa 
Pancasila dan penuh pengabdian serta tanggung jawab.     

b. Sikap Ilmiah 
Dalam rangka membentuk cendekiawan dan sarjana yang bermutu, para 
mahasiswa dididik agar dapat melakukan analisis yang tajam dan memiliki sifat 
jujur, terbuka, cermat, tekun, disiplin, obyektif, bebas dan bertanggung jawab 
(disiplin nasional). 

c. Sikap Profesional  
Para mahasiswa perlu dibimbing agar selalu : 
1) Mempunyai keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih 

tinggi;  
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2) Meningkatkan kemahiran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan; 
3) Mempunyai etika profesi agar kelak menjadi tenaga pemikir dan tenaga 

profesional yang baik dan mampu mandiri. 
d. Kepemimpinan 

Para mahasiswa dibimbing dalam kegiatan akademik dalam rangka latihan 
kepemimpinan bagi generasi muda terpelajar yang diharapkan menjadi calon 
pemimpin. 

e. Dedikasi dan kepeloporan dalam Pembangunan 
Para mahasiswa dibimbing dalam kegiatan-kegiatan nyata untuk mengamalkan 
dan mengabdikan ilmu pengetahuan serta ketrampilan mereka bagi 
pembangunan nusa dan bangsa.     

f. Ketahanan Mental 
Para mahasiswa dididik agar memiliki ketahanan mental yang mendukung 
ketahanan nasional. Ini berarti bahwa mahasiswa, sebagai warga negara, 
memiliki jiwa yang dinamis dan sanggup mengembangkan kemampuan di 
berbagai bidang walaupun menghadapi hambatan dari dalam dan dari luar. 

     
4. Arah Pembinaan dan Pengembangan 

Pengembangan bidang kemahasiswaan diarahkan pada penciptaan keadaan yang 
kondusif bagi mahasiswa, sebagai usaha untuk membantu proses belajar 
mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengembangkan dan menyalurkan potensinya 
secara baik dan terarah. Agar keadaan yang kondusif itu dapat tercipta, koordinasi 
dan mekanisme pembinaan dan kegiatan kemahasiswaan perlu ditata secara selaras 
dan seimbang dan serasi dengan tujuan pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) dan pelaksanaan fungsi-fungsi Tri Dharma 
Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan lulusan sarjana 
yang sesuai dengan harapan. Keadaan yang kondusif mendorong mahasiswa untuk 
membina diri sendiri sehingga bersama-sama dengan anggota sivitas akademika 
lain dapat ikut berperan dalam pembangunan.      
Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan juga diarahkan sebagai suatu usaha 
yang dilakukan dengan sadar, terencana, terarah dan bertanggung jawab untuk 
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kepribadian mahasiswa. Hal ini 
sejalan dengan asumsi dasar bahwa proses pendidikan terjadi seumur hidup dan 
terjadi selama adanya proses interaksi antara dua orang atau lebih sehingga proses 
pendidikan bukan hanya terjadi antara tenaga pengajar dengan mahasiswa, 
melainkan juga antara mahasiswa dengan mahasiswa di dalam kegiatan-kegiatan 
ko-kurikuler.  

     
Arah dan tujuan pembinaan tersebut hanya dapat terjadi jika kampus juga 
dimantapkan kondisinya sehingga tercipta berbagai kemungkinan bagi kegiatan 
kemahasiswaan yang menunjang proses belajarnya. Sehubungan dengan itu arah 
pembinaan kehidupan kemahasiswaan harus pula ditujukan bagi terciptanya 
kehidupan kampus yang penuh ketaqwaan, kerukunan, kekeluargaan, rasa setia 
kawan, rasa persatuan, serta pengabdian.     
Supaya kampus seperti yang dijelaskan itu dapat tercipta, pengembangan 
kemahasiswaan hendaklah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a. Pengembangan kemahasiswaan berkesinambungan, tetapi masa aktif seorang 

mahasiswa dalam kegiatan pengembangan kemahaiswaan hanya selama ia 
masih menjadi mahasiswa karena itu, sasaran utama kegiatan yang dilakukan 
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seorang mahasiswa adalah partisipasi dan apresiasi; prestasi merupakan hasil 
yang menambah kegairahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.     

b. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengerjakan kegiatan yang selaras 
dengan bakat, motivasi, inisiatif, kreativitas dan gairahnya untuk berprestasi 
lebih baik pembinaan mengarah kegiatan mahasiswa agar tetap berjalan ke arah 
pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kepribadian yang selaras 
dengan tujuan kurikuler dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.      

c. Kegiatan mahasiswa merupakan kesempatan baik bagi mahasiswa untuk belajar 
dari pengalaman sendiri dengan memanfaatkan tenaga, keuletan dan disiplin 
yang dimilikinya walaupun untuk melaksanakan kegiatan itu diperlukan dana, 
daya dan usaha kegiatan mahasiswa tetap ditempatkan sebagai faktor utama.     

d. Pengembangan mahasiswa bertujuan memupuk sikap terbuka untuk 
menghargai pendapat, pandangan dan kritik. 

e. Keberhasilan pengembangan kemahasiswaan ditentukan oleh seberapa jauh 
mahasiswa mampu menerapkan dan membiasakan hasil pengembangan 
kemahasiswaan dalam kehidupan sehari-hari.     

f. Mahasiswa memperoleh tempat untuk menghayati dan menambah imannya 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.     

 
5. Masalah     

Masalah yang dihadapi dalam pembinaan mahasiswa ialah sebagai berikut : 
a. Penciptaan keadaan yang kondusif memerlukan keterampilan atau seni 

tersendiri yang tentunya tidak segera dapat terlaksana karena tingkat penalaran 
dan kepribadian,  bakat dan kesejahteraan  mahasiswa beraneka ragam. 

b. Keadaan yang kondusif itu sendiri erat kaitannya dengan seluruh komponen 
pengembangan yaitu keadaan mahasiswa, tenaga pembimbing materi, metode, 
dana dan fasilitas, sasaran program dan kelembagaan, sedangkan 
pelaksanaannya atas pendekatan sistem.     

c. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan memerlukan koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi yang baik pada seluruh jajaran Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima). 

 
6. Konsep dan Materi Pengembangan 

Usaha pengembangan dan pembinaan bidang kemahasiswaan tertuang dalam 
kegiatan-kegiatan ko-kurikuler. Usaha itu haruslah selalu didasari oleh kepentingan 
mahasiswa, masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan membangun, serta 
senantiasa mendudukkan mahasiswa sebagai warga kampus yang mempunyai 
fungsi dan peranan tertentu dalam pembangunan. Di pihak lain kegiatan 
kemahasiswaan dalam segala bentuk programnya harus dapat menjawab tantangan 
zaman dan tantangan pembangunan karena Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) merupakan salah satu unsur penggerak usaha-
usaha pembangunan.  
     
Materi pengembangan kemahasiswaan meliputi tiga segi yang saling berkaitan 
yaitu : 
a. Mahasiswa sebagai makhluk Tuhan. 

Pengembangan mahasiswa sebagai makhluk Tuhan mencakup pendidikan 
kehidupan beragama, termasuk kerukunan antar umat beragama dan penerapan 
nilai-nilainya.    
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b. Mahasiswa sebagai individu. 
Pengembangan mahasiswa sebagai individu mencakup : 
1) Pembinaan fisik, pengembangan minat, bakat dan kegemaran; 
2) Pengembangan pengetahuan, kemampuan bernalar dan keterampilan; 
3) Pembinaan sikap dan kepribadian. 
 

c. Mahasiswa sebagai makhluk sosial. 
Pengembangan mahasiswa sebagai makhluk sosial mencakup segi sosial, 
budaya, ekonomi, ideologi dan ketahanan nasional, kepemimpinan dan 
kesejahteraan. 

     
7. Program Pengembangan 

Program pengembangan dibagi atas empat golongan, yaitu pengembangan 
penalaran dan kepribadian, pengembangan minat dan kegemaran, pengembangan 
kesejahteraan dan pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
a. Pengembangan Penalaran dan Kepribadian 

Program bidang penalaran bertujuan menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi 
dengan cara berikut : 
1) Menyelenggarakan temu ilmiah di berbagai bidang ilmu yang berkaitan 

dengan pemecahan masalah pembangunan; 
2) Menunjang latihan menggunakan kemampuan profesional mahasiswa; 
3) Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai penerapan 

kemampuan profesional mahasiswa dalam pengabdian pada masyarakat. 
     

Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan penalaran dan kepribadian 
meliputi : 
1) Lomba Karya Inovatif Produktif (LKIP) 

Karya inovatif produktif yaitu penemuan baru dan uji coba yang berdaya 
guna untuk mengembangkan apresiasi dan penalaran mahasiswa di bidang 
ilmu/ profesi. Kegiatan inovatif produktif ialah kegiatan yang dapat 
menunjang pengembangan sikap keahlian/ profesionalisme mahasiswa.     

2) Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan Lomba Karya Tulis Populer (LKTP) 
LKTI yaitu suatu kegiatan lomba penulisan antar mahasiswa dengan 
kaidah-kaidah ilmiah,  yakni menggunakan metoda ilmiah dalam menulis 
hasil penelitian atas suatu masalah dengan konsepsi-konsepsi ideal dan lain-
lain. LKTP ialah suatu kegiatan lomba penulisan ilmiah antar mahasiswa 
dengan bahasa yang mudah dipahami. 

3) Penerbitan Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Penerbitan jurnal ilmiah mahasiswa adalah penerbitan yang berfungsi 
sebagai wadah informasi tentang isyu ilmiah yang ditulis dan 
diorganisasikan sesuai dengan bidang ilmu/profesi tertentu. 

4) Pameran Ilmiah 
Pameran ilmiah ialah pameran yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan yang 
berfungsi menyebarluaskan hasil karya mereka, yaitu karya ilmiah dan 
karya seni, kepada masyarakat atau terbatas di kalangan sendiri.     

5) Latihan 
Yang dimaksud dengan latihan yaitu kegiatan yang bertujuan meningkatkan 
pengetahuan/ketrampilan mahasiswa dalam penulisan dan penelitian ilmiah 
dan agar mereka dapat mandiri berprestasi dapat membaca cepat dan dapat 
membina hubungan baik antara pribadi di dalam kampus.     
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6) Forum diskusi ilmiah 
Forum diskusi ilmiah yaitu kegiatan tingkat sekolah tinggi yang 
mengharuskan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menyajikan makalah 
dan mendiskusikan isinya di bawah bimbingan staf pengajar.    

7) Seminar Akademik 
Seminar akademik ialah pertemuan ilmiah yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa dan atau tenaga pengajar untuk membahas topik-topik yang 
sesuai dengan bidang studi mahasiswa. 

8) Penalaran dan Kepribadian 
Penalaran ilmiah diarahkan untuk menyelenggarakan kegiatan kampus yang 
menunjang sikap kepribadian kegiatan masyarakat kampus, kegiatan–
kegiatan keagamaan dan sebagainya. 

     
b. Pengembangan Minat dan Kegemaran     

Pengembangan minat dan kegemaran mahasiswa ialah kegiatan-kegiatan yang 
mengarahkan mahasiswa untuk dapat membina diri sendiri sehingga bersama-
sama dengan anggota sivitas akademika lainnya dapat ikut berperan dalam 
pembangunan. Kegiatan tersebut meliputi :     
1) Kegiatan seni yang terbagi atas : 

a) Seni Suara; 
b) Seni Sastra  yang terdiri atas  penulisan cerita pendek, penulisan puisi 

dan pembacaan puisi; 
c) Seni Teater  yang terdiri atas  penulisan naskah  drama dan pementasan 

drama; 
2) Olah Raga; 
3) Pembinaan Pers Kampus; 
4) Pengembangan Lomba Kreasi Mahasiswa; 
5) Pembinaan Pencinta Alam; 
6) Pembinaan Dakwa Kampus 
7) Kuliah Kerja Nyata; 
8) Pramuka Mahasiswa. 

     
c. Pengembangan Kesejahteraan 

Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa berkaitan dengan pemikiran dan 
pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa dalam rangka menciptakan 
suasana kampus yang kondusif. Kegiatan pengembangan kesejahteraan tersebut 
meliputi :     
a. Koperasi Mahasiswa (dikoordinasikan dengan Koperasi; 
b. Bursa Buku (dikoordinasikan dengan Koperasi); 
c. Poliklinik Mahasiswa; 
d. Kafetaria; 
e. Bimbingan  dan Penyuluhan (dilaksanakan  oleh LPSL); 
f. Beasiswa; 
g. Percetakan Foto Copy (dikoordinasikan dengan unit percetakan); 
h. Pembinaan rohani, mental dan spiritual (dilaksanakan oleh LPSL); 
i. Pelayanan Pos dan Bank; 
j. Kemah Kerja Mahasiswa, dan 
k. Lembaga Orientasi (Bursa Kerja Mahasiswa). 
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d. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 
Kegiatan pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat meliputi : 
1. Pembinaan Umat/Masyarakat (dikoordinasikan dengan LPPM); 
2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarela/ kemanusiaan (dikoordinasikan 

dengan LPPM); 
3. Kegiatan-kegiatan  penyuluhan  (dikoordinasikan dengan LPPM);  
4. Donor darah (dilakukan oleh PDD); 
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

     
8. Proyeksi Pengembangan 

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dilaksanakan secara terencana, 
terarah, teratur dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan 
pendidikan melalui : 
a. Meningkatkan kemandirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Bima (STKIP Bima) sebagai lembaga ilmiah serta kebebasan akademik para 
dosen dan mahasiswa;  

b. Meningkatkan pengembangan dan memantapkan kemampuan serta sikap ilmiah 
para mahasiswa secara sistematis dan terencana; 

c. Meningkatkan sikap ilmiah dan sikap profesional mahasiswa serta kondisi 
masyarakat ilmiah yang cinta kampus sehingga menjadi masyarakat ilmiah; 

d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat luas kepada Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) sebagai pusat pengembangan ilmu 
pengetahuan, pendidikan, teknologi dan seni serta sebagai pusat pengembangan 
budaya.      

 
E. BIDANG KEPEGAWAIAN     

1. Arah dan Tujuan Pembinaan 
Pembinaan bidang kepegawaian ini diarahkan kepada usaha untuk memenuhi 
pedoman dan petunjuk Pemerintah di dalam mengisi organisasi berdasarkan fungsi 
yang berorientasi kepada pembagian kerja sesuai dengan bidang kegiatan akademik 
dan administrasi dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.  
Bidang kepegawaian di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima 
(STKIP Bima) mencakup kegiatan pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengendalian, sumber daya dan dana yang dimiliki oleh lembaga 
pendidikan ini untuk melaksanakan kegiatan lingkungan pendidikan, baik di dalam 
maupun di luar kampus, untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Di dalam 
kaitannya itu maka arah dan tujuan pembinaan organisasi kepegawaian adalah 
pencapaian sasaran dan tujuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bima (STKIP Bima) melalui efisiensi dan efektivitas kerja yang optimal yang 
dihasilkan oleh pengaturan organisasi, administrasi, jalur pengelolaan terpadu.  

 
2. Masalah Pokok 

a. Organisasi 
Masalah organisasi kepegawaian adalah : 
1) Penyusunan struktur organisasi yang mantap tahap demi tahap disesuaikan 

dengan perkembangan lembaga di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) seluruh perangkat 
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kelembagaannya dengan tetap berpedoman pada Statuta dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012;  

2) Penggarisan wewenang dan tanggung jawab antara tingkatan di dalam 
organisasi dan  membentuk jalur-jalur antar fungsi untuk mencapai kesatuan 
tindakan di dalam menjalankan tugasnya masing-masing; 

3) Pengisian tenaga kerja ke dalam setiap komponen organisasi berdasarkan 
persyaratan fungsi dan peran masing-masing;     

4) Peningkatan dan pengembangan mutu, keahlian dan ketrampilan dari setiap 
tenaga di dalam organisasi itu sejalan dengan upaya untuk membudayakan 
efisiensi dan prestasi kerja; 

5) Peningkatan ketahanan organisasi dan penciptaan iklim yang positif serta 
pembinaan organisasi agar supaya tanggap dan tangguh untuk menghadapi 
perubahan-perubahan. 

     
b. Administrasi 

Masalah kepegawaian di bidang administrasi mencakup masalah-masalah 
sebagai berikut :     
1. Penciptaan sistem administrasi yang terpadu yang menjamin terlaksananya 

pengambilan keputusan secara efisien dan efektif;     
2. Pemantapan sistem administrasi dengan mempergunakan peralatan 

komputer agar tercapai tujuan untuk memberikan informasi dengan cepat, 
tepat, dan benar;     

3. Pengendalian administratif untuk kegiatan organisasi agar program rutin 
dan program pengembangan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. 

 
c. Jalur Pengelolaan/Mekanisme Kerja     

a) Penciptaan iklim kerja agar lebih bergairah dan disiplin; 
b) Pengaturan mekanisme kerja dengan koordinasi dan sinkronisasi antar 

tingkatan dan bagian untuk menjaga kesinambungan kegiatan dan 
kebutuhan dari masing-masing komponen organisasi;     

c) Penilaian prestasi kerja bagi setiap pegawai secara berkala dan 
berkelanjutan berdasarkan deskripsi jabatan untuk meningkatkan efisiensi 
dan produktivitas kerja bagi para pegawai melalui penerapan tapak karir 
(carier path). 

 
3. Konsep Pengembangan 

Pengembangan kepegawaian harus sejalan dengan konsep pengembangan lembaga 
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang juga 
dipergunakan sebagai pedoman pengembangan kepegawaian. 
 
a. Organisasi 

Salah satu upaya pengembangan di bidang organisasi adalah mewujudkan suatu 
struktur organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas tugas, wewenang, 
tanggung jawab kepada unsur pelaksana dan unsur penunjang baik pada tingkat 
sekolah tinggi, Program Studi, serta fungsi-fungsi fasilitas sentral, biro, 
lembaga serta unit-unit penunjang teknis pada Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima). 
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b. Fasilitas Sentral 
Berdasarkan atas pengembangan organisasi tersebut di atas maka di dalam 
proses penyelenggaraan administrasi pendidikan terdapat beberapa fasilitas 
sentral yang secara langsung berada di bawah Ketua.       
Bidang-bidang yang dikelola secara terpusat itu adalah: 
- Administrasi Kemahasiswaan/Registrasi Mahasiswa 
- Keuangan 
- Personalia 
- Perpustakaan 
- UPT Laboratorium 
- UPT PPL 
- Lembaga Penjaminan Mutu 
- Lembaga pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
 

c. Pengembangan Tenaga Akademik dan Administratif 
Obyek pengembangan ini adalah tenaga edukatif dan administratif. Tujuan 
pengembangan ini adalah untuk mendapatkan tenaga yang sesuai dengan 
persyaratan jabatan/pekerjaan dan jumlahnya. Usahanya yang diperlukan adalah 
dengan mempertahankan jumlah dan meningkatkan kemampuan tenaga 
edukatif dan administratif yang sudah ada. 
Hal ini dapat dicapai dengan usaha meningkatkan mutu pengabdian melalui 
latihan dan pengembangan yang dapat dilakukan di dalam kampus maupun di 
luar kampus. 
Usaha lain ialah dengan menyerap tenaga baru dari luar sesuai dengan rencana 
kebutuhan berdasarkan atas Man Power Planning.  
Tenaga administratif perlu dikembangkan kemampuannya melalui berbagai 
kesempatan pendidikan dan latihan khususnya untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas pengelolaan sekolah tinggi.  
Pengembangan tenaga ini agar disesuaikan dengan kebutuhan kelengkapan 
kelembagaan : 
 
- Unsur Pimpinan : Ketua, Wakil Ketua; 
- Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan dan Bagian 
Administraasi Umum dan Keuangan; 

- Unsur Pelaksana   : Ketua Program Studi / Ketua Lembaga; 
- Unsur Penunjang   : UPT, Instalasi; 
- Unsur Kelengkapan  : Dewan Penyantun, Senat Sekolah Tinggi. 
 

d. Pengembangan Kesejahteraan Tenaga Dosen dan Administratif 
Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga dosen dan administratif diusahakan 
agar mendapat fasilitas transportasi dan perumahan, di samping insentif 
lainnya. 
 

e. Pengembangan Prasarana dan Sarana 
Diusahakan agar senantiasa meningkatkan dan memantapkan daya guna 
prasarana dan sarana sesuai dengan kondisi riil yang ada dan dihadapi serta 
kemampuan pengembangan yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima). 
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F. KEUANGAN 
Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) akan selalu berusaha untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dan Pemerintah khususnya di dalam menjelaskan secara terperinci bab-bab 
di muka. Tekad ini sesuai dengan rencana pengabdian pada masyarakat, bangsa dan 
negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai upaya pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya.      
Beberapa kebijakan dalam membuat pekerjaan anggaran pembiayaan telah diambil 
oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) yang intinya 
merupakan pengejawantahan dari kepribadian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) guna menjaga keseimbangan, keselarasan dan 
keserasian sikap dan tindakan lembaga ini di dalam mengelola pendidikan. Untuk itu 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) akan menetapkan 
prioritas-prioritas bidang dan jenis kegiatan yang akan diselenggarakan secara bertahap 
dan jenis kegiatan yang akan diselenggarakan secara bertahap disesuaikan dengan 
kemampuan yayasan dan kepentingan pendidikan.     
    
1. Rencana Pengembangan Sumber Dana     

Dana yang diperoleh tiap tahun bersumber terutama dari iuran mahasiswa yang 
meliputi :    
- Uang pendaftaran             
- Uang kuliah  
- Uang ujian       
- Uang praktikum      
- Uang kemahasiswaan 
- Sumbangan pengembangan pendidikan 
 

2.  Rencana Biaya     
Dengan berpedoman pada azas manfaat, yaitu usaha dan kegiatan pendidikan harus 
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi mahasiswa, peningkatan mutu sarana 
dan prasarana pendidikan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
secara lebih efisiensi dan efektif maka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima (STKIP Bima) telah menetapkan jenis dan jumlah pembiayaan 
sebagai berikut :     
a. Bea Siswa 

Beasiswa diberikan kepada sejumlah mahasiswa yang memenuhi persyaratan 
yang ditentukan oleh Pimpinan Yayasan. Dana yang disediakan untuk ini 
adalah untuk 10 (sepuluh) orang mahasiswa.  

b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan : 
a. Biaya operasional  
b. Biaya Ujian       
c. Biaya lain-lain           

 
3. Biaya Investasi 

Biaya investasi terutama untuk pengadaan tanah kampus, dan pembelian gedung 
serta peralatan lainnya yang memerlukan pendanaan sangat besar. Hal ini 
disebabkan mahalnya harga tanah dan bangunan serta sarana prasarana lainnya, 
sehingga mengakibatkan membengkaknya jumlah pendanaan yang harus 
dipersiapkan. 
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4. Penerimaan Rutin Tahunan 
Penerimaan rutin tahunan merupakan pengeluaran untuk kegiatan operasional 
pendidikan selama satu tahun yang terdiri dari berbagai kegiatan akademik maupun 
kegiatan penunjang. Di samping itu juga kegiatan yang berkaitan dengan 
peningkatan akademik dosen antara lain : Seminar, penataran serta pertemuan 
ilmiah lainnya. 
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BAB VI 
 

P E N U T U P 
     
Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan yang sudah disusun untuk masa 25 tahun 
tersebut telah memberikan beberapa pengertian tentang landasan hukum serta program-
program yang menjabarkan tercapainya tujuan pendidikan. Rencana Induk Pengembangan 
yang telah selesai disusun ini mengalami beberapa proses diskusi meliputi kebijakan dasar, 
dasar perencanaan, rangkuman akademik, rencana pengembangan akademik, 
pengembangan fisik serta pengembangan biaya akademik. 
     
Dengan telah terselesaikannya Rencana Induk Pengembangan ini selanjutnya menjadi 
kewajiban pimpinan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima (STKIP Bima) 
dan Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima untuk membuat petunjuk 
pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan teknis yang merupakan penjabaran dari ketentuan-
ketentuan yang dimuat dalam Statuta, Rencana Induk Pengembangan serta Anggaran 
Dasar Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima. Kami yakin bahwa buku 
Rencana Induk Pengembangan ini masih mengalami kekurangan-kekurangan, oleh karena 
itu kami sangat gembira apabila memperoleh petunjuk lebih lanjut dari para pembaca 
dengan tujuan untuk menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan ini.  

            
 

Bima,    September 2015 
Tim Penyusun 

     
 
 
 
 
 
 
  


