
 
 
 

K  E  P  U  T  U  S  A  N 
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 

STIE ENAM ENAM KENDARI 
NOMOR   : 985/A.01/K/STIE-66/2017 

 
Tentang 

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 

KETUA STIE  ENAM ENAM KENDARI 
 

Menimbang :  1. Bahwa adanya perubahan ditataran nasional, regional, dan global 

saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian visi 

dan misi program studi akuntansi agar program studi dapat lebih 

meningkatkan perannya sebagai pelaksana Tri Dharma; 

 2. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan 

pengembangan tugas pokok dan fungsi program studi akuntansi 

maka visi dan misi program studi akuntansi perlu disesuaikan; 

 3. bahwa Ketua STIE Enam Enam dalam sidang pleno tanggal 26 

Agustus 2017 telah menerima konsep visi dan misi program studi 

akuntansi STIE Enam Enam Kendari, dan telah dilakukan 

penyempurnaan akhir. 

 4. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c, perlu diterbitkan 

surat keputusannya. 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 

092/D/O/1994 tentang Pemberian Status Terdaftar STIE Enam 

Enam Kendari; 

  3. Undang-Undang RI. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

  4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 369/E/O/2013 tentang Izin penyelenggaran 



Program Studi Akuntansi Pada STIE Enam Enam Kendari di 

Kendari; 

  5. Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan 

dan Penyelenggara Pendidikan; 

  6. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang pegubahan 

atas peraturan pemerintah no. 17 tahun 2010 tentang 

pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan; 

  7.Surat Keputusan Yapdik Enam Enam Bumi Kendari Nomor: 

004/K/Yapdik-66/IX/2015 tentang Pengangkatan Ketua STIE 

Enam Enam Kendari Periode 2015-2018; 

 

Memperhatikan  : Statuta STIE Enam Enam Kendari; 

 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan      : 

Pertama :  MENGESAHKAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) 

PADA STIE ENAM ENAM KENDARI  sebagai berikut : 

  VISI 

 “Menjadi Program Studi Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing 

yang Menghasilkan Lulusan Kreatif dan Berkarakter Di Bidang 

Akuntansi Dalam Upaya  Memenuhi  Pasar Kerja Pada Tahun 

2027”.  

  MISI 

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang 

akuntansi, serta mengembangkan sumber daya manusia yang 

mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna lulusan 

akuntansi. 

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang akuntansi yang 

mampu berkontribusi bagi pemecahan masalah dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta 

bagi pengembangan keilmuan akuntansi. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna 

menopang pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan 



bagi komunitas akademik, pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat. 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis baik 

pemerintah maupun swasta. 

5. Membentuk sivitas akademika yang berintegritas dan berdaya 

saing secara global. 

Kedua : Dengan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran 

  penetapan ini. 

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan 

diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. 

 

     Ditetapkan  di :  Kendari 

     Pada Tanggal  :  25 September 2017 

                      Ketua STIE Enam Enam, 

 

 

 

 Dr. Bakhtiar Abbas, SE.,M.Si 
      NIDN. 0912087701 
 

Tembusan disampaikan kepada Yth; 

1. Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Enam  Enam  Bumi  Kendari 
2. Para Wakil Ketua STIE Enam Enam Kendari 
3. Ketua Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 
4. Arsip- 



POLA PIKIR PERUMUSAN VISI DAN MISI 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) STIE ENAM ENAM KENDARI 

 
 

I. PENJELASAN UMUM 

Keseragaman pandang terhadap istilah Visi – Misi – Nilai dan Sasaran perlu dibentuk 

dalam mengembangkan Naskah Akademik Visi-Misi ini.   

Dengan demikian setiap anggota masyarakat Program Studi Akuntansi (S1) STIE 

Enam Enam Kendari harus mampu mengekspresikan visi, misi, nilai dan sasaran 

dalam sikap dan perilaku sehari-hari, serta berkomitmen untuk mewujudkannya. 

 

VISI 

Visi merupakan satu pernyataan mengenai bagaimana arah Program Studi Akuntansi 

(S1) STIE Enam Enam Kendari ditetapkan. Visi harus dapat memberikan arti dan 

dampak kepada seluruh anggota civitas akademika Program Studi Akuntansi (S1) 

STIE Enam Enam Kendari dan memberikan rasa bangga, menumbuhkan semangat 

untuk meraih sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna dibanding yang dimiliki 

saat ini. 

 

MISI 

Misi merupakan deskripsi terhadap apa yang dilakukan, untuk siapa, serta 

bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan  dan menjelaskan mengapa Program Studi 

Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari diadakan (lebih dari yang lain dari 

keberadaan STIE Enam Enam Kendari).   

 

NILAI 

Nilai ditetapkan sebagai “alat” untuk mengendalikan perilaku para anggota 

Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari. Nilai juga menggambarkan 

bagaimana Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari  menata 

pedoman hidup  yang disepakati dari para pemangku kepentingan. Nilai 

fundamental kehidupan Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari 



menjadi dasar berpikir dan bekerja, yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota 

Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari. 

 

SASARAN 

Pernyataan visi dan misi dijabarkan menjadi rumusan sasaran Program Studi 

Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari, sebagai  indikator keterukuran capaian 

kinerja yang spesifik dan realistik - berbasiskan waktu yang jelas.  

Terkait dengan waktu perencanaan, sasaran dan rencana kerja tahunan merupakan  

penjabaran dari sasaran jangka panjang atau menengah Program Studi Akuntansi 

(S1) STIE Enam Enam Kendari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) 

 

Visi adalah gambaran tentang masa depan yang diharapkan, berdasarkan pada 

kondisi sekarang dimana bangsa Indonesia, termasuk masyarakat akademis Program 

Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari berada, tanpa memperhatikan 

dimensi waktu. Visi mengambarkan cita-cita yang tinggi sejauh yang dapat 

digambarkan tentang “bentuk” Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam 

Kendari  yang diharapkan dapat dicapai, serta mengacu pada potensi dan 

kemampuan penalaran yang dimiliki saat  ini.   Kontekstualitas visi Program Studi 

Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari harus sejalan dengan misi serta nilai 

Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari, serta secara bersama-sama 

mengarahkan rencana strategi Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam 

Kendari. Keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan saling 

menguatkan. 

Berangkat dari gambaran realitas saat ini, perumusan Visi dan Misi Program Studi 

Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari dapat diuraikan sebagai berikut. 

2.1 Alasan Pembentukan Visi dan Misi 

Pesatnya perkembangan sains, iptek dan kemanusiaan, menciptakan perubahan  

lingkungan yang makin global, kompleks dan sulit diprediksi. Saat ini kita sudah 

berada pada era  knowledge based economy,  dimana pertumbuhan nilai 

ekonomi dan kesejahteraan sebuah negara ditentukan oleh kualitas dan 

kemampuan bangsanya dalam menciptakan dan mengelola pengetahuan, 

sebagai modal utamanya. Resources-based economy, dimana pertumbuhan nilai 

ekonomi berbasis modal (kekayaan) sumber daya alam, terbukti tidak efektif, 

manakala kualitas dan kemampuan bangsa tidak memadai untuk mengelola 

sumber daya alam yang ada. 

Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari memiliki peran yang 

sangat penting dalam era Knowledge based economy,  Program Studi Akuntansi 

(S1) STIE Enam Enam Kendari berperan untuk meningkatkan kualitas dan 

kemampuan bangsa dalam kondisi dimana kekuatan dan kemampuan 

pemerintah untuk mendukung lembaga-lembaga pendidikan nasional justru 



menurun. Untuk itulah, maka Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam 

Kendari dituntut mampu berubah supaya tetap mampu berperan (survive) 

dalam menjalankan misinya, yaitu melaksanakan kegiatan tri dharmanya. 

Kedepan Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari ditantang untuk 

mampu lebih mandiri dalam menjalankan misinya. Program Studi Akuntansi (S1) 

STIE Enam Enam Kendari ditantang untuk mampu membangun dan menjalankan 

semagat  entrepreneurial, khususnya didalam menjalankan program 

pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sikap dan 

semangat entrepreneurial   tidak saja diajarkan kepada para mahasiswa, tetapi 

juga harus diterapkan oleh Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam 

Kendari secara institusi. Semangat  entrepreneurial  yang tercermin dari cara 

berpikir analitis, kritis dan futuristik, berani menghadapi tantangan, serta 

berani mengambil risiko. 

Kemandirian Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari juga 

dicerminkan dari otonomi pengembangan keilmuan dan penelitian yang diakui 

secara nasional dan internasional, demikian juga penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan bangsa. 

Dengan demikian, Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari harus 

mampu merubah paradigma dan pola pikirnya, sehingga mampu menyikapi dan 

mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan di atas.  

Masyarakat Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari harus mampu 

merubah kebiasaan berpikir dan bertindak dari “suka membenarkan kebiasaan” 

menjadi “suka membiasakan kebenaran”; dari kebiasaan berdasarkan aturan, 

birokrasi dan struktural yang kaku, menjadi kebiasaan berpikir kreatif dan 

inovatif (entrepreneurial), untuk memecahkan permasalahan (breakthrough) 

dan menemukan solusi atas tantangan jaman yang makin global, kompleks dan 

sulit diprediksi. 

 

 

 



2.2 Kondisi Saat Ini 

a. Penjelasan Kemandirian 

i.  Tuntutan saat ini baik secara internal maupun eksternal bagi Program 

Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari adalah untuk meningkatkan 

kinerja institusi agar lebih terpandang pada tatanan global. Dengan 

demikian bagaimana Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam 

Kendari mampu mengembangkan diri dengan kemandirian yang tinggi 

menjadi satu tantangan utama yang harus dihadapi.  

ii. Kemandirian institusi dalam bidang penataan kerja internal, pengelolaan  

prosedur kerja guna peningkatan kinerja, pengelolaan kualitas sumber 

daya, infrastruktur dan pengelolaan keuangan yang mandiri lepas dari  

ketergantungan penuh pada salah satu pihak mitra Program Studi 

Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari menjadi satu bagian yang 

Pengelolaan Menuju Kemandirian perlu dikembangkan dan dicermati 

pelaksanaannya secara seksama dan bijaksana. 

b. Pengelolaan Menuju Kemandirian 

Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari dengan pengalaman 

organisasi sebagai Badan Hukum Milik Yayasan telah mampu mengelola 

kemandirian kerja yang memperlihatkan peningkatan kinerja pengelolaan 

manajemen institusi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2.3 Masukan Stakeholder Program Studi Akuntansi (S1) 

Workshop Penyusunan Visi dan Misi Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam 

Enam Kendari pada tanggal 26 Agustus 2017, menghasilkan beberapa kalimat 

kunci yang sebaiknya  ada dalam rumusan visi Program Studi Akuntansi (S1) 

STIE Enam Enam Kendari, sebagai berikut: 

2.3.1 Visi, misi,  dan tujuan penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1) STIE 

Enam Enam Kendari disusun dengan melibatkan berbagai unsur 

stakeholder Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari yang 

meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, alumni, 

masyarakat pengguna dan kalangan praktisi di bidang Akuntansi dan 

Manajemen. Landasan utama penyusunan visi, misi, dan tujuan 



penyelenggaraan tersebut mengacu pada visi dan misi STIE Enam Enam 

Kendari serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan bisnis aktual 

yang berkaitan dengan Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

2.3.2 Visi Program Studi Akuntansi (S1) STIE Enam Enam Kendari Adalah 

Menjadi Program Studi Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing yang 

Menghasilkan Lulusan Kreatif dan Berkarakter Di Bidang Akuntansi 

Dalam Upaya  Memenuhi  Pasar Kerja Pada Tahun 2027 

2.3.3 Visi STIE Enam Enam Kendari lebih menekankan pada : 

a. Unggul; 

b. Mandiri. 

c. Berdaya Saing 

d. Kreatif 

e. Berkarakter 

2.3.4 Pernyataan Unggul, berarti Program Studi Akuntansi dalam 

melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dituntut untuk membentuk 

pribadi Independen, teliti dan akurat, sehingga melahirkan sumber daya 

yang memiliki daya saing tinggi. Mandiri berarti, Program Studi 

Akuntansi diharapkan mampu menghasilkan  sumber daya manusia yang 

memiliki kepribadian yang tangguh, percaya diri dan berdaya saing 

tinggi sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri. Berdaya 

Saing, berarti Program Studi Akuntansi melaksanakan proses 

pembelajaran dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, 

serta ditunjang oleh tenaga pengajar yang profesional dibidangnya dan 

kurikulum pembelajaran yang berbasis kompetensi sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan siap 

bersaing dipasar kerja. Kreatif, berarti bahwa Lulusan Program Studi 

Akuntansi memiliki kemampuan untuk menciptakan kreativitas dan 

mampu mengembangkan keterampilan dalam melaksanakan tridharma 

perguruan tinggi serta mampu menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi secara mudah dan tepat. Berkarakter, berarti bahwa Lulusan 

Program Studi Akuntansi diharapkan mampu menjalin interaksi yang 



baik, mampu membentuk kepribadian yang positif serta mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. 

2.3.5 Pernyataan Misi disepakati sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang akuntansi, 

serta mengembangkan sumber daya manusia yang mampu memenuhi 

tuntutan masyarakat pengguna lulusan akuntansi. 

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang akuntansi yang mampu 

berkontribusi bagi pemecahan masalah dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bagi pengembangan 

keilmuan akuntansi. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna menopang 

pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi komunitas 

akademik, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis baik pemerintah 

maupun swasta. 

5. Membentuk sivitas akademika yang berintegritas dan berdaya saing 

secara global. 

2.3.6 Capaian Evaluasi ditentukan dalam kurun waktu 2027 

2.3.7 Upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi dapat 

dilakukan melalui: 

a. Penerimaan dosen, penerimaan karyawan, penerimaan mahasiswa 

baru 

b. Pada saat pembukaan kelas baru, program studi selalu 

mensosialisasikan visi, misi kepada calon peserta program studi 

Akuntansi. 

c. Melalui website dan ditempel pada ruang kelas  

d. Melalui buku kenangan wisuda, brosur penerimaan mahasiswa baru, 

ruang kuliah, acara seminar, web-site program studi akuntansi 

e. Dalam setiap daftar hadir yang ditandatangani mahasiswa 

dilampirkan, visi, dan misi program studi. 



f. Secara periodik melalui kegiatan rapat kerja dosen maupun 

pertemuan dengan mahasiswa ditegaskan kembali konstribusi dosen 

maupun mahasiswa terhadap perwujudan visi dan misi program studi. 

 

 
 


