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I. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN 

PERBANKAN 

Program studi Keuangan dan Perbankan pada STIE JB jenjang 

diploma tiga (D3) dirancang untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil di 

bidang administrasi keungan dan pelayanan perbankan. Dengan demikian, 

para lulusan dari prodi ini tidak hanya kompeten untuk bekerja di lingkungan 

perbankan tetapi juga di lingkungan dunia kerja lain yang membutuhkan 

penataan administrasi keuangan.  

Perkembangan kegiatan usaha di Kabupaten Mimika yang cukup 

baik menjadikan program studi ini menjadi strategis dan memiliki nilai pasar 

yang baik yang dibuktikan dengan daya serap lulusan di dunia kerja yang 

sangat tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa program pengembangan 

mahasiswa yang dilakukan oleh STIE JB pada prodi ini menunjukkan 

relevansi yang baik.  

Sebagai upaya sinkronisasi visi dan misi perguruan tinggi serta 

perkembangan tuntutan dunia kerja, maka Visi, Misi, dan Tujuan Program 

Studi Keuangan dan Perbankan STIE Jambatan Bulan Timika ditetapkan 

sebagai berikut: 

A. Visi Program Studi Keuangan dan Perbankan   

Visi Program Studi Keuangan Perbankan dirumuskan sebagai 

berikut: 

“Menjadi program studi profesional dalam menghasilkan lulusan 

yang berkemampuan tinggi menyusun laporan keuangan dan 

perpajakan serta melakukan pelayanan perbankan yang didukung 

oleh kepribadian yang berkarakter kritis dan ulet”. 

 

B. Misi Prodi Keuangan dan Perbankan: 

Sebagai tuntutanan pencapaian visi, maka ditetapkan misi 

pengembangan program studi sebagai berikut: 
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1. Membangun program studi yang mampu melahirkan lulusan yang 

berkualifikasi: 

a. Mampu menyusun laporan keuangan dan perpajakan serta 

melakukan analisis kinerja keuangan secara meyakinkan. 

b. Mampu melakukan pelayanan keperbankanan dengan penuh 

kepercayaan diri dan profesional. 

c. Memiliki daya tahan terhadap intensitas kerja yang tinggi 

yang didukung oleh kepribadian yang kritis dan ulet.   

2. Membangun program studi yang dapat menjadi acuan bagi 

program studi sejenis dalam wilayah Kopertis XIV dalam hal: 

a. Pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran yang 

profesional. 

b. Pemenuhan tenaga dosen yang berkualifikasi administratif 

dan kompetensi praktis.  

c. Pemenuhan pengelolaan laboratorium pelatihan yang 

profesional. 

 

C. Tujuan Pengembangan Program Studi Keuangan dan Perbankan 

Tujuan adalah arah yang harus ditempuh untuk mencapai misi 

dan visi. Untuk mencapai misi dan misi di atas maka ditetapkan arah 

pengembangan Program Studi Keuangan dan Perbankan sebagai 

berikut: 

1. Menciptakan proses dan suasana belajar yang mampu merangsang 

semangat mahasiswa mengoptimalkan potensi dirinya untuk 

mencapai penguasaan materi keilmuan dan keterampilan yang 

sebaik-baiknya sehubungan dengan bidang keahliannya.  

2. Menciptakan proses pendidikan dan pembelajaran yang mampu 

membentuk daya tahan mahasiswa terhadap intensitas tekanan 
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kerja serta menantang ketekunan yang tinggi dalam profesi 

administrasi keuangan dan keperbankanan. 

3. Menciptakan proses pendidikan dan pembelajaran yang 

membentuk kepercayaan diri serta perilaku kerja profesional 

mahasiswa. 

4. Menciptakan sistem pelatihan yang profesional yang ditandai oleh 

keberadaan trainer dengan kompetensi yang tinggi dan fasilitas 

yang berkualitas.  

 

D. Sasaran pengembangan Program Studi Keuangan dan Perbankan 

Sebagai langkah-langkah konkrit untuk merealisasikan tujuan 

pengembangan maka disusun sasaran-sasaran pengembangan sebagai 

berikut: 

1. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berkualitas 

berdasarkan standar operasional. 

2. Penyelenggaraan praktikum yang didukung oleh sistem, proses, 

serta fasilitas yang berkualitas.  

3. Peningkatan kualifikasi dosen secara berkesinambungan melalui 

studi lanjut, kursus dan pelatihan.  

4. Peningkatan pelibatan dunia kerja dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran untuk mempertajam penguasaan aspek 

profesionalitas dalam dunia keperbankanan dan administrasi 

keuangan.  

5. Peningkatan aktivitas kegiatan kelompok mahasiswa yang 

mendukung kompetensi keahlian mahasiswa.  

6. Penerapan evaluasi kinerja dosen secara reguler dan konsisten.  

 

 

 



 

4 

 

Manual Book STIE Jambatan Bulan 

 


