
f. Peroturan Perundongan

Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan tinggi merupakan jenjang

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program

pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang memenuhi

persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggrakan program

pendidikan tertentu berkewajiban menyelenggarakan pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. perguruan tinggi

memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi sesuai dengan program

pendidikan yang diselenggarakannya. Gelar diberikan kepada lutusan

yang telah memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan perguruan

tinggi, dan dicabut kembali bila karya ilmiah yang digunakan terbukti

merupakan jiplakan.

UU No. 20 tahun 2003 juga mengatur standar nasional pendidikan yang

terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

standar nasional ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum,

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan

pembiayaan. Pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian

standar pendidikan ini secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan

standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan yang akan

diatur lebih lanjut dala peraturan pemerintah.

g. Aroh Pengembongon

Arah strategi pengembangan perguruan tinggijangka panjang dari Dirjen

Dikti tertuang dalam HELTS 2003-2015. HELTS berorientasi ke masa

depan dengan visi mengutamakan kebutuhan mahasiswa untuk

pengembangan kapabilitas intelektual yang relevan menjawab tantangan
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global, memberikan kesempatan belajar tak terbatas bagi semua warga

negara, dan menyiapkan proses pendidikan yang berkualitas dan efisien

untuk mendorong inovasi dan keunggutan. perguruan tinggi diarahkan

melakukan pengembangan internal dalam meningkatkan daya saing

otonomi dan kesehatan organisasi metatui penerapan best proctice dan

akuntabilitas publik. pengembangan internal ini diharapkan akan

memberikan implikasi ekternal menuju terwujudnya masyarakat

berbasis ilrnu pengetahuan.

3. Tujuan Dan lsu Strategis

Mengacu pada arahan strategi pengembangan perguruan Tinggi dari

Dirjen Dikti 2003 - 2ozo, tujuan dan isu strategis dikelompokkan dalam

peningkatan daya saing, otonomi dan kesehatan organisasi. Datam

kerangka peningkatan daya saing, diferensiasi misi harus diartikan

sebagai diperlukannya fokus yang ingin dituju program studi llmu politik

dalam mengEmbangkan dirinya. peningkatan otonomi dilakukan melalui

pencarian sumber dana di luar uang kuliah mahasiswa. upaya perbaikan

kesehatan organisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan

pendayagunaan sumberdaya, mennperbaiki koordinasi dan sinergi antar

unit kerja Program Studitlmu politik

a. Doyo Saing

Memperhatikan tuntutan lingkungan eksternat dan kemampuan,

peningkatan daya saing program studi llmu politik terutama difokuskan

pada perbaikan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan

keunggulan Program Studi llmu politik dalam bidang pengajaran,

penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai unsur Tridharma yang

juga wajib dijalankan Program studi tlmu politik sebagai perguruan Tinggi.
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Proses pembelajaran akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi

sosial dan politik dewasa ini.

b. Atonomi

Pencarian sumber dana pengembangan di tuar uang kuliah mahasiswa

akan terus dilakukan. upaya untuk mendapatkan sumber dana lain yang

membuka peluang bagi program studi llmu politik untuk berkembang

lebih pesat, seperti PHKI, Ristek, Bppr, dan Hibah Kompetisi, yang

diperkirakan akan terus dipromosikan DlKTl, akan terus dilakukan.

Peluang kerjasama/kemitraan dengan pemerintah daerah akan terus

dikembangkan.

c. Ke*hoton Orgonisasi

unit Data dan lnformasi akan dikembangkan sebagai lembaga

yang secara khusus mengolah dan menajikan data secara online dari

semua unit kerja, baik sebagai sarana informasi kepada masyarakat,

maupun sebagai penunjang bagi perencanaan pengembangan program

Studi llmu Politik Efektivitas organisasi akan terus ditingkatkan metalui

perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia dalam rposes

institusi. Peningkatan profesionalisme dosen ditakukan melalui perbaikan

pembebanan kerja, penegakan peraturan, serta pemberian penghargaan

bagi peraih prestasi sekaligus sangsi bagi yang melanggar. pengelolaan

sumber daya secara lebih proporsional dan transparan akan

menghasilkan perbaikan budaya organisasi yang lebih kondusif menuju

penjaminan dan peningkatan kuatitas secara berkelanjutan yang

ditunjang oleh system pelacakan dan komunikasidengan alumni.

Tabel berikut menunjukkan prioritas Rencana strategis Fisip unsil

khususnya Program studi tlmu politik 2015 - 2otg. Masing-masing

strategi yang dicantumkan tidak sepenuhnya merupakan hal yang
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terpisah satu sama lain. Pencantuman strategi pada table 1 ini lebih

ditujukan untuk menekankan pentingnya aspek tersebut.

Tabel 1.

Prioritas Rencana Strategis

4. Sasaran, Target dan Strategi

Pada bagian ini dijabarkan sasaran, target, strategi, serta contoh kegiatan

yang harus dilakukan dalam kurun waktu 2015 - 20L9. semua target

dirumuskan harus dijabarkan oleh unit yang terkait dalam besaran

kuantitatif yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

lsu
Strate*is

Sasaran Strated

Daya Saing

Kualitas

A Memperbaiki Sistem Penerimaan dan Peniaringan Mahasiswa

Proses

B

Orientasi Sistem Pengajaran pada Student-Centered Learning
dan Pemanfaatan Teknologi lnformasi & Multimedia dalam
Proses Pembelajaran yang Efisien & Efiektif, serta
mengembangkan Softskill

c
Meningkatan Kemampuan lnovasi & Kreativitas Sivitas
Akademika melalui Kegiatan Penelitian yang bernilai guna

Output
D

Meningkatkan Daya Saing Lulusan melalui pembinaan Karir serta
Peningkatan Relevansi dengan mempertimbangkan umpan balik
dari industri dan alumni

E

Meningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian dan publikasi
yang relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan

Daerah

Citra F Meningkatan citra Program Studi llmu politik sebagai program
studi yang mampu bersaing scara global

Otonomi Struktur Perrdanaan G

Mening[qlkq1 UpqyQ tvtendapetk?n Sumber Dana lnternat &
Eksternai ying membulii petuang pengimUingan dengan
mengacu pada norma dan tata nilai yang berlaku

Pengembangan
kerjasama

H Memperluas jejaring kemitraan dan meningkakan kerjasama
dengan dinas/instansi dan institusi lain

Kesehatan

Organisasi

G@d
g(Nernonce I

Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Organisasi dengan cara
mengelola Sumber Daya secara lebih proporsional dan
Transparan

lnstitusional
Copocity buildino J

Meningkatkan kinerja unit pengelola data dan informasi dengan
memanfuatkan teknologi informasi dan multimedia untuk
kebutuhan internal maupun akuntabilitas publik

PenJamrnan

Kualitas
x Menja mt n pen tngxau! n !(ua[tas p€nyelengga raa n i nsthusl seca ra

berkesinambungan
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A. Peningkatan Daya Saing

upaya mencapai tujuan peningkatan daya saing program studi llmu

Politik dalam periode 2015 - 2019 dilakukan melalui perbaikan kualitas

input, proses penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan

keunggulan Program studi lrmu politik datam bidang pengajaran,

peningkatan kualitas lulusan.

o sasaran : peningkatan Kuantitas dan Kuaritas rnput

o Target : - Meningkatnya jumlah peminat,

- Meningkatnya kualitas mahasiswa;

o strategi : Memperbaiki sistem penerimaan dan penjaringan

Mahasiswa, dengan cara :

1. Promosiyang tepat

2. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan yang ditujukan kepda para

siswa SMA / SMK/MA

3. Meningkatkan penyebarluasan informasi diberbagai media massa untuk

menampilkan prestasi yang berhasil diraih sivitas akademika, program

studidan seluruh unit, dan keterserapan alumni di dunia kerja

4. Meningkatkan pemanfaatan media massa untuk menarik jumlah peminat

5. Menjaring calon mahasiswa melalui penelusuran minat dan kemampuan

6. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasitinggi

o Sasaran : Peningkatan Kualitas proses

o Target : - Meningkatnya lndek prestasi lulusan

- Meningkatnya jumrah mahasiswa yang menyeresaikan

studitepat waktu

- Meningkatnya nilai lpK lulusan.

- Meningkatnya penguasaan Bahasa rnggris, pemanfaatan

internet, penguasaan Software, dan wawasan

kewirausahaan
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Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan

multimedia dalam proses pembelajaran

B. Memperbaiki Sistem Pengajaran pada Student-Centered Leorning

dan Pemanfaatan Teknologi lnformasi & Multimedia dalam Proses

Pembelajran yant Efisien dan Efektif, serta Mengembangkan Softskill,

dengan cara :

U Menyempurnakan Kurikulum, Aturan dan Pelakanaan proses

Pembelajaran

- Melakukan evaluasi secara berkala terhdap kurikulum yang

berlaku dengan menjaring masukan dari industridan alumni

- Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan akademik lintas jurusan

- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PBM dan melakukan

evaluasi untuk meningkatkan kualitas PBM

- Menyusun aturan yang mendukung perbaikan PBM.

2) Meningkatkan Kemampuan dan MotivasiDosen dalam Kegiatan PBM

- Melakukan monitoring dan evaluasiterhadap kinerja dosen dalam

melaksanakan PBM

- Meningkatkan pemahaman dosen tentang pembelajaran yang

berorientasi kepada mahasiswa

- Memperbanyak ajang kompetisi untuk meningkatkan kinerja PBM

3) Memperluas Pemanfaatan Teknologi tnformasi dan Muhimedia

dalam Proses Pembelajaran

- Meningkatkan akses internet bagiseluruh sivitas akademika

- Meningkatkan materi perkuliahan yang disampaikan dengan

memanfaatkan multimedia

Memfasilitasi usaha pemanfaatan aplikasi web (e-learning) dalam PBM

4) Menyelenggarakan Pelatihan untuk Meningkatkan Softskill
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- Meningkatkan sarana, wadah, dan perangkat peraturan yang

mendukung upaya peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi

seluruh sivitas akademika Fisip Unsil

- Meningkatkan penguasaan software yang sesuai dengan bidang

profesi

- Memupuk kemampuan manajernen dan kewirausahaan

- Memperbanyak kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan

Softskill

C. Meningkatkan Kemampuan lnovasi & Kreativitas SMtas Akademika

melalui Kegiatan penelitian yang bernilai guna, dengan cara;

1. Meningkatkan Budaya Meneliti;

2. Meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan bagi peneliti muda;

3. Memberlakukan system penugasan kepada dosen muda untuk

mengajukan proposal penelitian dosen program studi llmu politik;

4.Meningkatkan minat dan kemampuan dosen secara berjenjang untuk

rnendapatkan hibah penelitian yang tarafnya lebih tinggi ;

5- Mendukung penelitian yang bersifat multidisiplin melalui pusat-pusat

studi;

5. Memfasilitasi keikutsertaan dosen dalam berbagai ajang kegiatan

ilmiah;

7. Memfasilitasi peningkatan lnovasi dan Kreativitas;

8. Meningkatkan kepemilikan kekayaan intelektual dan program bantuan

pendaftaran Hak atas Kekayaan lntelektual (HaKt)

9- Meningkatkan pemanfuatan fasilitas laboratorium secara bersama

Sasaran : Peningkatan Kualitas Output

Target : Tersedianya fasilitas laboratorium yang memadai;

Menurunnya masa tunggu alumni untuk mendapatkan

pekerjaan
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Meningkatnya relevansi antara profesi alumni dengan

bidang keilmuannya;

D. Meningkatkan Daya Saing Lulusan malalui Pembinaan Karir serta

Peningkatan Relevansi dengan Mempertimbangkan Umpan Balik dari

lndustri dan Alumni, dengan cara;

1. Membentuk Unit Bimbingan Karir dan penempatan Kerja;

2. Meningkatkan penelusuran alumni untuk mendapatkan umpan balik;

3. Meningkatkan hubungan / kerjasama dengan industry;

4. Meningkatkan kesiapan alumni untuk memasuki dunia kerja;

5. Menyelenggara kan kegiata n interaksi dengan ind ustry;

6. Membentuk Pusat Pelatihan Bisnis dan Kewirausahaan;

7. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan;

8. Menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia profesidan dunia usaha.

E. Membuat Rencana tnduk penelitian, dengan cira i
1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Publikasi yang

Relevan dengan Kebutuhan lndustri dan pembangunan Daerah;

2. Meningkatkan Kegiatan Penelitian dan Partisipasi pada Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat

3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penelitian dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat

4. Memotivasi peningkatan kualitas penelitian meialui pemberian

penghargaan;

5. Mengintensifkan kerjasama penelitian dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dengan pemerintah, industri dan lembaga-lembaga

penelitian;

5. Meningkatkan Diseminasi Hasil penelitian

7- Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dan seminar ilmiah;
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8. Mendorong penerbitan jurnal ditingkat Program Studi untuk publikasi

hasil penelitian;

9. Meningkatnya jumlah publikasi hasir peneritian dan karya ilmiah;

10. Meningkatnya derajat aplikabilitas hasil-hasil penelitian terhadap

kebutuhan masyarakat.

Sasaran : Peningkatan citra Fakultas Program Studi llmu Politik

Target : Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian yang

dilakukan dosen Fisip; Meningkatnya Apresiasi Masyarakat terhadap

Program Studi tlmu politik

F. Meningkatkan citra Program Studi llmu Politik sebagai Program Studi

yang unggul, dengan cara ;

1. Meningkatkan sarana dan tata ruang kampus sebagai Pusat Komunitas

llmiah dan Lingkungan Akademis;

2.Menata kampus agar aman, tertib, nyaman dan secara menumental

memperlihatkan citra program studi llmu politik sebagai pusat

pendidikan tinggi tlmu sosialdan llmu politikyang membanggakan;

3. Meningkatkan sarana prasarana raboratorium yang menunjang

atmosfir akademik

4. Meningkatkan citra Moralitas & Mentalitas civitas Akademika;

-5. Mengembangkan peran sivitas akademika Program Studi llmu politik

sebagai komunitas ilmiah yang sangat peduliterhadap moralitas generasi

muda;

6. Meningkatkan peran dan gaung sivitas akademika dan institusi dalam

unjuk kepedulian terhadap persoalan nasional;

7. Meningkatkan peran Kehumasan

8. Merencanakan jadwal kegiatan promosi untuk seluruh sivitas

akademika
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9. Meningkatkan keterpaduan petaksanaan program promosi

berdasarkan tema, nilai khas dan keunggutan masing-masing program

Studi;

l0-Memperbaiki tampilan dan memutakhirkan situs internet datam

memperkenalkan profildan kegiatan program studi llmu politik;

11. Menata dan menyebarluaskan corporote identity yang estetis

12. Meningkatkan penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam bidang

politik

13. Memberikan apresiasi kepada tokoh I perorangan / lembaga atas

peran aktifnya dalam kegiatan pemberdayaan Program Studillmu politik.

G. Peningkatan Otonomi

Pencarian sumber dana pengembangan di luar uang kuliah mahasiswa

akan terus dilakukan. Upaya untuk mendapatkan sumber dana lain yang

membuka peluang bagi Program Studi tlmu Politik untuk berkembang

lebih pesat, PHKI, Ristelq Bppr, dan Hibah Kompetisi, yang diperkirakan

akan terus dipromosikan DlKTl.

Sasaran : Perbaikan Struktur pendanaan

Target : Berkurangnya ketergantungan pada sumber dana dari

mahasiswa

H. Meningkatkan upaya Mendapatkan sumber Dana lnternal &
Eksternal dan membuka peluang pengembangan dengan Mengacu

pada Norma dan Tata Nilai yang berlaku, dengan cara ;

L. Memfasilitas program studi dan Dosen untuk Meningkatkan

Penerimaan dari Dana-dana Hibah

2.Meningkatkan motivasi untuk berkompetisi

3- Meningkatkan penghargaan Dosen yang berhasil mendapatkan dana

hibah
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4. Membentuk pusat Usaha untuk

5. Mengembangkan Unit-unit Usaha yang sehat beserta perangkat

Peraturan yang dibutuhkan

5. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas unit usaha sebagai sumber dana

tambahan

7. Memperbanyak fasilitas pendukung kegiatan kampus yang

memberikan kontribusi ekonomis

8. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas institusi sebagai sumber
pendapatan

Sasaran : pengembangan Kerjasama dan Kemitraan

Target : Meningkatnya jumrah kerjasama yang efektif dengan

berbagai institusi

Meningkatnya kemandirian program studi ilmu politik

dalam penyelenggaraan pendidikan;

l. Memperluas Jejaring Kemitraan dan Meningkatkan Kerjasama

dengan lndustri dan lstitusi tain, dengan cara;

1. Mengembangkan konsep Kerjasama

2- Mengevaluasi kesepakatan kerjasama yang sudah dibut oleh program

Studi llmu Politik dengan berbagai institusi

3. Menyusun konsep dan pranata kerjasama saling menguntungkan yang

memberikan manfaat nyata bagi program studi llmu politik

4. Meningkatkan Program Kerjasama dengan Mitra program Studi llmu
Politik

5. Meningkatkan jumlah kerjasama yang saling menguntungkan dengan

berbagai mitra strategis untuk menjaga keberlanjutan penyetenggaraan

pendidikan Program Studi ltmu Politik, mencakup institusi perguruan

tinggi, instansi pemerintah, organisasi profesi, lembaga penelitian,
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kalangan industri, alumni, sekolah menengah tingkat atas dan lembaga

swadaya masyarakat;

6. Mengembangkan berbagai jenis program kerjasama dalam kegiatn-

kegiatan pendidikan dan pengajaran, peneritian dan pengembangan,

serta pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kekurangan sumber

daya Program Studi tlmu politik.

J. Peningkatan KesehatanOrganisasi

Efisiensi dan efektifitas organisasi akan terus didukung menuju

peningkatan produktifitas melalui perbaikan pembebanan kerja serta

pemberian penghargaan bagi peraih prestasi sekaligus sangsi bagi yang

melanggar. unit Data dan tnformasi akan dikembangkan sebagai lembaga

yang secara khusus mengolah dan menyajikan data secara online dari

semua unit kerja, baik sebagai sarana informasi kepada masyarakat,

maupun sebagai penunjang bagi perencanaan pengembangan program

studi llmu Politik. unit penjaminan Kualitas akan dikembangkan sebagai

pusat pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikaa yang dilakukan

diseluruh Jurusan.

sasaran : Peningkatan Kualitas Tata pamong untuk mencapai Efisiensi

dan Efektifitas Organisasi

Target : Meningkatnya kesehatan iklim kerja

Meningkatnya efektifitas pengelolaan data dan informasi;

K. Meningkatkan Efelrtifitas dan Efisiensi organisasi dengan cara

Mengelola sumber Daya secara lebih proporcional dan Transparan,

dengan cara i
1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pengerolaan sumber Daya;

2. Mengevaluasi kapasitas dan kinerja berbagai unit kerja dan melakukan

usaha-usaha perbaikan yang diperlukan;
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3. Mengembangkan system manajemen sumber daya manusia yang

proporsional dan transparanmeningkatkan kemampuan professional

dosen dan karyawan secara berketanjutan;

4. Mengupayakan keberlanjutan kegiatan dan fasititas yang diperoleh

daridana hibah;

5. Mengembangkan Sistem Penilaian Prestasi Kerja yang didasarkan atas

Prestasi dan Pencapaian Target;

6. Pencapaian kinerja dosen dalam Tridharma dan karawan sebagai

tenaga admin istrasi dilakukan sesuai dengan fu ngsinya masing-masing;

7. Memberikan penghargaan yang layak bagi peraih prestasi sekaligus

sangsi bagipelanggar untuk menciptakan iklim kerja yang baik.

L Meningkatkan Kineria Unit Pengelola Data dan lnformasi dengan

Memanfaatkan Teknologi lnformasi dan Multimedia untuk Kebutuhan

lnternal maupun Akuntabilitas publilg dengan cara;

1. Meningkatkan Keterpaduan dalam Pengelolaan Data dan tnformasi;

2. Mengembangkan organisasi dan tata kerja unit Pengelola Data dan

lnformasi Program Studi llmu politik;

3. Menjalankan fungsi Unit Pengelola Data dan lnformasi program Studi

llmu Politik sebagai Lembaga yang secara khusus bertugas

mengumpulkan, mengolah, menyajikan secara onling dan

memutakhirkan secara berkala data dan informasi dari semua unit kerja,

baik sebagai sarana informasi kepada masyarakat maupun sebagai bahan

masukan dalam proses pengembangan program studi llmu politik;

4. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelotaan Data dan

lnformasi

5. Mengembangkan Sistem lnformasi Kampus yang efektif dan handal

baik untuk kebutuhan internal maupun ekternal;
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6. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi Unit Pengelola Data dan lnformasi

Program Studi llmu Politik, yang mencakup sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana fisik (komputer, intranet, sarana multimedia)

Sasaran : Peningkatan Jaminan Kualitas

Target : Meningkatnya jumlah proses organisasi yang dikelola dengan

mengacu pada standar mutu. Mendapatkan sertifikasi mutu (lSO).

M. Meniamin Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan lnstitusi secara

Berkesinambungan, dengan cara ;

1. Menumbuhkan Kesadaran Mutu

2. Pelatihan manajemen mutu secara berkala dan bertahap

3. Menerapkan studi banding dengan perguruan tinggiyang relevan

4. Menyelenggarakan media informasi UnitJaminan Mutu

5. Menyelenggarakan seminar berkala berkaitan dengan standar mutu

pendidikan berskala nasional, regional dan internasional.

6. Mengelola Kegiatan Organisasi dar': Sumber Daya yang berkaitan

dengan Menggunakan Pendekatan Proses dan Pendekatan Sistem, sesuai

dengan Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu (lSO);

7. Membentuk unit jaminan mutu di semua unit kerja dan

menginventarisasi dan menyusun standar mutu proses organisasi

8. Menerapkan system jaminan mutu terkomputerisasi untuk

mengevaluasi dan menganalisis terapan mutu.
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