
Tabel.2

RENCANA STARTEGIS DAN PROGRAM KERJA
FAKUTTAS ILMU SOSIAT DAN ITMU POLITIK TH. 2015 - zfi]rg

No Kegiatan Tahun Pelaksanaan Target Pencapaian
2015 2016 2017 2018 2S19

A Program Pengembangan program Studi llmu politik

1 Pembukaan Jurusan
Baru

Jurusan llmu Komunikasi
atau llmu Administrasi
Negara

2 Pengembangan

kurikulum
'l
i

Tercapainya Kurikulum
Berbasis KKNI

3 Peningkatan
Kerjasama dengan pTN

lain/PTS dan
Dinas/lnstansi daerah

Untuk pengembangan
kurikulum yang
dibutuhkan dan sesuai
dengan tuntutan
masyarakat

B Program Pengembangan promosi

1 Pengembangan
promosi ke SLTA

Membangunan kemitraan
dan kerjasama dengan
berbagai SLTA di Priatim

2 Pengembangan
promosi ke

Dinas/lnstansi
pemerintah, Parpol,
Ormas

'1 
.

:.

Membangunan kemitraan
dan kerjasama dengan
berbagai Dinas/lnstansi
Pemda dan Parpol, Ormas
di Priatim

4 Pengembangan
promosi melalui media
dan web site

Tersebarnya informasi
Fisip Unsil secara luas di
m2qrrlraLa+

c Pengembangan Kualitas pBM

-

7 Peningkatan fasilitas
ruang kuliah dengan
fasilitas internet

Membangun kelas
internet

2 Pengembangan
penerapan problem
bosed leorning dan
student centered
leorning

Untuk Program Studi llmu
Politik

3 Peningkatan jumlah
materi ajar dalam
media cetak dan
elektronik (CD, Web)

Seluruh dosen PS llmu
Politik mampu menulis
buku ilmiah yang relevan
dengan bidang
keahliannya

4 Transparansi hasil
evaluasi belajar

Hasil evaluasi belajar
mahasiswa dapat diakses
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mengajar

ffi

secara on-line
5 Peningkatan jumlah

mahasiswa magang di
berbagai
Dinas/lnstansi

Peningkatan pengetahuan
dan wawasan mahasiswa
sesuai dengan ilmu yang
ditekuni

6 Percepatan masa studi
mahasiswa il Peningkatan jumtah

mahasiswa yang lulus
tepat waktu (3.8 th)

7 Peningkatan SPMA
',-B
' ::€

,t:E

Terlaksanya system
monitoring dan evaluasi
akademik secara berkala

D Program Pengembangan Perpustakaan

1 Peningkatan jumlah
jurnal ilmiah
terakreditasi, jumlah
buku teks dan buku
ilmiah lainnya

ffi

Peningkatan Jumlah
jurnal ilmiah dan buku
teks edisi baru

2 Fasilitas/prasarna
perpustakaan Fakultas HT Memiliki ruang

perpustakaan Fisip

E Program Pengembangan Laboratorium

7 Pengadaan ruang
laboratorium

r':,::11;-, ',;1;':li:rt L ]l:.ri:3.i:: i,::jii1:.ra.,lta
,:,-."_--.;. €#

Tersedianya ruang
laboratorium llmu Politik

2 Peningkatan studi
lapangan

Kerjasama dengan
Lembaga
Politik/Dinas/lnsta nsi
Pemda

F Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

7 Pengembangan
penelitian bagi dosen
sesuai dengan bidang
llmu Politik

Tercapainya penel;tian
yang dilakukan dosen
dalam bidang Sosial dan
Politik

2 Peningkatan
kemampuan dosen
untuk menulis karya
ilmiah/hasil penelitian
pada Jurnal
Terakreditasi
tk.nasional/internasio
nal

Pelatihan dosen untuk
penulisan karya
ilmiah/penulisan jurnal

3 Peningkatan Jurnal
llmu Politik dan
Pemerintahan
terakreditasi

Memiliki jurnal
terakreditasi

G Program Pengabdian Paoa Masyarakat
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7 Pelatihan dan
pendidikan polirik bagi
kaum perempuan dan
kader Parpol

Kaum perempuan dan
kader Parpol memahami
konsep dan ilmu politik

2 Pembinaan pengurus
Parpol dan ormas dan
lembaga masyarakat
lokal

Terbentuknya kader-
kader pemimpin politik di
tingkat local

H Program Pengembangan kemahasiswaan dan Alumni

1 lnternalisasi nilai-nilai
kejuangan, patriotisme
dan nasionalisme pada
mahasiswa

Mahasiswa/alumni
memilikisikap dan
kepribadian sebagai
warga Negara yang
memiliki semangat juang,
patriotisme dan
nasionalisme

2 Pemberdayaan

organisasi
kemahasiswaan di
tingkat Fakultas

,rrf

t,,,.

Memiliki kemampuan
untuk berorganisasi

3 Peningkatan jumlah
mahasiswa penerima
bea siswa

i:1,:.
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Meningkat dari tahun ke

tahun jumlah penerima
bea siswa

4 Peningkatan prestasi

dalam bidang olah
raga dan seni

Reputasi pada tingkat
Universitas

5 Pemberdayaan
mahasiswa dalam
bidang wirausaha

Memiliki jiwa wirausaha

I Program Pengembangan Alu mni

t Peningkatan hubungan
Fakultas dengan
Alumni

Pembentukan lkatan
alumni Fisip dan
membuka hubungan
kemitraan

2 Peningkatan peran
alumni dalam
mengembangkan
Fakultas dan Program
Studi/jurusan

Adanya kontribusi alumni
dalam pengembangan
fakultas

3 Penelusuran alumni Memiliki data base
alumni

J Program Pengembangan Sa rana

1 Pengembangan sistem
informasi di tingkat
fakultas yang
memadai

Peningkatan kemampuan
untuk akses informasi
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2 Pengadaan sarana Tl Peningkatan kemudahan
akses informasi

K Program Pengembangan Organisasi

7 Pengembangan

struktur organisasi
fakultas

Terbentuknya
Dekan,Pembantu Dekan,
Ketua Program Studi dan
Ketua Laboratorium yang
definitip

2 Memiliki renstra
fakultas yang
memadai

Renstra fakultas yang
mengacu pada renstra
universitas

3 Pengembangan
system penjaminan
mutu akademik

I Memudahkan laporan
I epsero/po oikri
I

L Program Pengembangan SDM

1 Pengangkatan status
dosen

Terbentuknya dosen
Tetap Fisip

2 Peningkatan jumlah
dosen yang memnuhi
kualifikasi 52 dan 53

Tersedianya dosen tetap
yang memenuhi criteria
EPSBED/PD Dikti

3 Peningkatan motivasi
kerja dosen

Terselenggaranya
pelatihan motivasi dosen

4 Peningkatan
kemampuan dosen
dalam bahasa inggris

3O % dosen memiliki
kemampuan berbahasa
inggris

5 Peningkatan
kemampuan dalam
PBM

Terselenggaranya
pelatihan ketrampilan
mengajar bagi dosen
Yunior/asisten dosen

M Program pengembangan administrasi

7 Tersedianya acuan
dasar,/regulasi yang
baku dalam system
administrasi
umum,/akademik/keua
ngan dan kepegawiian

Terciptanya system
pelaporan dan evaluasi
yang seragam di semua
unit kerja

7 Peningkatan system
kerja pegawai

Terciptanya etoas kerja
dan disiplin pegawai

3 Peningkatan
kemampuan pegawai

dalam teknologi
informasi

j:
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Terwujudnya system kerja
yang lebih efisien dan
efektip

N Program Pengembanpn pendanaan dan kesejahteraan

1 Penysusunan RAKL
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yang didasarkan pada

kebutuhan riil fakultas
usulan yang didasarkan
pada program kerja dan
kebutuhan riil

2 Peningkatan
kegiatan/program
kerja dan kerjasama

dengan pihak luar
yang membantu
pendanaan

Untuk memperoleh
sumber dana dari luar

3 Peningkatan hubungan
kerja antara pimpinan
dengan staf dosen dan
keryar,.ran

Terciptanya Susana kerja
yang harmonis dan
kondusif

4 Pengembangan

system pengawasan

dan pengendalian
administrasi

Terbentuknya system
evaluasi dosen
profesional dan evaluasi
system administrasi
akademik

o Program pengembangan kerjasama

7 Pengembangan
kerjasama dengan
lembaga
pemerintah/Parpol/Or
maslPTN/PTS

Melakukan kerjasama
dengan berbagai
SMA/SMK/MA di
Priatim

Terciptanya kerjasama
yang saling menguntung
kedua belah pihak

2 Terciptanya kerjasama
dengan pihak SMA

/SMK/MA dalam system
rekruitmen calon
mahasiswa

3 Peningkatan
kerjasama dengan
lembaga Pemerintah
daerah/Pusat

Terciptanya kerjasama
yang saling
menguntungkan dalam
bidang Tri Dharma
PT/rekrutmen lulusan

P Pengembangan Entrepreuneurship

1 Pengembangan dan
pengelolaan unit bisnis
mahasiswa

Mahasiswa memiliki
kemampuan untuk
pengembangan

kewirausahaan
2 Pengembangan

kurikulum yang
berorientasi pada

kewirausahaan

lnternalisasi jiwa
kewirausahaan
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BAGIAN II

RENCANA OPERASIONAT

FAKUTTAS ILMU SOSIAT DAN ILMU POLITIK

TAHUN 2g1I -2919

A. VISI DAN MISI FAKULTAS:

1. Visi Fakultas

Menjadi institusi pendidikan unggulan diJawa Barat tahun 2019

dalam mengembangkan llmu Sosial dan llmu Politik yang berbasis

kearifan lokal.

2. Misi Fakultas

visi diatas di jabarkan kedalam empat misi utama Fakultas llmu sosial

dan llmu Politik yaitu :

5) Menyelenggarakan pendidikan ilmu sosial dan ilmu poritik guna

menghasilkan lulusan yang memilikiwawasan keilmuan yang berbasis

kearifan lokal;

5) Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan irmu

politik dengan mendayagunakan sumberdaya yang tersedia;

7l Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non

pemerintah dan masyarakat di bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

8) Melakanakan Tri dharma Perguruan Tinggi bidang ilmu sosial dan

ilmu politik.

3. Tujuan Fakultas

5) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketangguhan dalam bekerja

dan berkarya;
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6) Menghasilkan lulusan yang unggul dengn dilandasi jiwa

kepem impina n ya ng berkara kter kearifan lokal;

7l Mengembangkan kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta

dan masyarakat dan alumi dalam bidang ilmu sosial dan ilmu

politik;

8) Menciptakan suasana akademik yang dinamis datam

penyelenggarakan pendidikan bidang ilmu sosialdan ilmu politik;

4. Sasaran Fakultas

5) Mahasiswa memiliki kemampuan di bidang ilmu sosiat dan ilmu

politik;

6) Menumbuhkan sikap dan perilaku yang berkarakter kearifan lokat;

7l Mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan konsep ilmu

sosial dan ilmu politik dan mampu memecahkan persoalan sosial

dan politik di masyarakat;

8) Lulusan Fisip diharapkan dapat bekerja secara mandiri dengan

dilandasi jiwa kewirausahaan.

B. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian yang dilakukan oleh Fisip Unsil pada tahun ZOLS - ZOL}

antara !ain:

a) Pengakuan masyarakat terhadap keberadaan Fisip Unsit dengan program

StudiSl llmu Politik 51 secara Nasional

b) Peningkatan jumlah peminat dan pendaftar signifikan

c/ Peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan stakeholder

d) Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait

e) Tersedianya sarana dan prasarana yang modern

f) Peningkatan status akreditasi yang telah diperoleh

g) sebagian besar alumni mampu bersaing di pasaran kerja nasional
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c. ANAUSTS SWOT

KEKUATAN PELUANG

Memiliki visi dan misi yang jelas
dan mudah dipahami.
MemBunyai Dggqn yang
kompeten.
Penyelenggaraan sistem
pendidikan berdasarkan Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan
Tinggi.

Mempunyai kerjasama dengan
beberapa lembaga bidang politik
dan pemerintahan dan institusi
lainnya.

Rasio dosen mahasiswa cukup
baik
Tenaga pengajar berkualitas dan

h,erpengalaman rgsuai dengan
keahliannya.

Memiliki jaringan internet dan
webslte
Agenda penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
dilaksanakan setiap semester
secara berkelanjutan.

Kerjasama dengan perguruan
tinggi / instansi / institusi di
bidang politik dan pemerintahan
di tingkat regional serta nasional.
Banyaknya alumni di beberapa
lernbaga pemerintahan, lembaga
legislatif, perusahaan dan
lembaga pendidikan yang dapat
memberikan kontribusi positif
pada institusi.
Kesempatan bekerjasama
dengan berbagai institusi dan
dengan perguruan tinggi lain
baik tingkat regional maupun
nasional

Dukungan dari berbagai pihak
dan pemerintah daerah
terhadap kegiatan penelitian dan
pengabdian masyarakat.

KELEMAHAN ANCAMAN

. Kurangnya program penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

r Jumlah dosen dengan kualifikasi
pendidikan 53 belum ada.

o Belum adanya kerjasama
intemasional.

o Belum adanya dosen yang
menulis, di jurnal terakreditasi
jurnal internasional.

o Minat calon mahasiswa pada
pendidikan yang instan dalam
memberikan peluang kerja.

o Semakin banyaknya perguruan
tinggi swasta di Tasikmalaya.

o Semakin maningkatnya tuntutan
bagi perguruan tinggi dalam
penyqlenssar??n pqndidlkan,
penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat melalui
pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi.
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Hasil penelitian harus
dimuat pada Jurnal
terakreditrasi.

dapat
yang

Kompetensi tenaga pengajar
dituntut mempunyai keahlian
ekonomi professional yang
bertaraf internasional.
Persaingan di bidang pendidikan
tidak lagi bersifat lokal ataupun
nasional, tetapi sudah menjadi
persaingan internasional.
Meningkatnya persaingan antar
PT untuk mendapatkan dana dari
luar.
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Rencana Strategi, lndikator, dan pencapaian Program FISIP UNSIL Tasikmalaya.

Program
Strategi

lndikator
Capaian

2015 2015 2017 2018 2019

1. Pentakuan masprakat terhadap keberadaan Program Studi 51 Manajemen secara Nasional
t.l.
Peningkatan
Efektifitas
Prornosi PMB

a. Sistem Promosi Yang
Terencana

30% 50% @% &OY. tWYo

b. Ketersediaan lnformasi
yang Lengkap

60% 70% 80% 90% 100%

c. Menambah prosentase
jalur mandiri

Wo 70% 80% 90% lcp%

d. Cakupan Promosi
Priang

an
Timur

Priatim
dan

Pantur
a

Jawa
Barat

Jawa Barat
Luar

Jawa
Barat

2. Peningkatan iumlah pendaftar signifikan
2.1.
Pengembanga
n Sistem
Penerimaan
Mahasiswa
Baru

Pengembangan Sistem
Pendaftaran dan Ujian
Online

10/o 20% 30% 40% 5OYo

2.2.
Peningkatan
Efektifitas
lmplementasi
Program/
Kegiatan PMB

Presentasi Efektifitas
proSram 30% 50% 6A% 80% t@%

3. Peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan stakeholder

3.1. Updating
Orientasi Silabus
dan Mata Kuliah

Peninjauan

Silabus dan RPP

masing-masing
mata kuliah

di
laksanakan

di
laksanakan

di
laksanakan

di
laksanakan

di
laksa

nakan

3.2. Melakukan
Tracer Study

Tingkat Kepuasan
Pengguna Lulusan

Umpan
Balik

negatif
TAYo

Umpan
Balik

negatif 8%

Umpan
Balik

negatif 5%

Umpan
Balik

negatif 5%

Umpa

n

Balik
negat
if 5%

3.3.
Pengembangan
Softskilt

Soft Skill

disesuaikan

dengen 9unia
Kerja

35% 50% @% 70% 80%

4. Peningkatan kerja sama dengan pihak ekstern

{.1. Peningkatan
Sistem dan
Prosedur
Keriasama

Dokumen dan
SOP Kerjasama

60% 70% 80% 90% lAO%

4.2. Kerjasama
Dengan Pihak

a. Mendatangkan
Pakar dari

1 kali/smt 1 kali/smt 1 kali

/smt
1 kali/smt

l kali

/smt
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pemerintah dan
lembaga politik

lembaga terkait

b. Pemagangan
Tkalil
tahun

1 kali/
tahun

1 kali/
tahun

lkalil
tahun

1 kali/
tahun

c. Uji Kompetensi
Bahasa lnggris
dan Komputer

dilakukan
dilakuk

an

d. Cakupan Regional Regional Regional Nasional

Nasion

al dan
lnterna
sional

5. Tersedlanya sarana dan prasarana yang modern
5.1.
Pengembanga
n Sistem
Laboratorium

a. Peremajaan

Laboratorium
Rutin per

semester
Rutin per
semester

Rutin per
semester

Rutin per
semester

Rutin
per

semest
er

b. Peningkatan
Kapasitas Pelayanan
Laboratorium

35Yo 40Yo 43Yo 45Yo 48%

5.2.
Pengembanga
n Sarana

Perpustakaan

a. Ratio buku:
mahasiswa

1:6 L:7 1:8 1:8 1:10

b. Rata-rata judul Buku
: Msta Kulish

4 4 4 5 5

c. Pembuatan e-Library 5% t0% LAYo 75% 20%

5. Penlngkatan status akreditasi yang telah diperoleh
6.1.

Mengajukan
Akreditasi

a. Persiapan Bukti-
Bukti Borans

dilakukan dilakukan dilakukan dilakukan
dilaku

kan

b. Mengajukan
Akreditasl

dlajukan

7. Sebagian besar alumni mampu bersaing di pasaran kerja nasional

7.7
Mengadakan
Berbagai
Pelatihan

Mengadakan pelatihan
bagialumni

dilaksanak
an

dilaks
anaka

n
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BAGIAN II

RENCANA tNDUt( PENEUnAN (RtP)

FAKUTTAS ILMU SOSIAL DAN IIMU POUNK
TAHUN 2gr5 -zglg

A. PENDAHULUAN

Undanc-undane Nsme!'1? Tahun ?Q1Z tentqne pendidikan rlncsi peEa! 45

menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Rencana lnduk Penelitian

merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi datam

jangka waktu tertentu. Rencana lnduk Penelitian FISIP disesuaikan dengan RIP

Universitas Siliwangi (RlP Unsil) adalah merupakan arahan kebijakan pengelolaan

penelitian di Universitas Siliwangi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019).

Rencana lnduk Penelitian Unsil ini dibuat untuk dapat memberikan arah

terhadap penelitian, baik penelitian individuaUmandiri, kelompok (groupl,

maupun yang dilakukan secara melembaga (Program Studildan melibatkan multi

disiplin ilmu. Selain itu, RIP FISIP Unsil untuk mensinergikan penelitian-penelitian

di Prodi FISIP Unsil agar terjadi kesinambungan, keterkaitan, dan relevansi dalam

dimensi waktu dan permasalahan. Lebih dari itu, RIP FISIP Unsil dipersiapkan

pula guna percepatan arah pengembangan dan pembangunan sumbercaya yang

mendukung penelitian dan inovasi lpteks dalam rangka Unsil menuju Perguruan

Tinggi unggulan yang mampu menyelenggarakan pengembangan ilmu

Pengetahuan, Teknologi, dan Kesenian {tPTEKS).
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Rencana lnduk Penelitian Unsil ini merupakan salah satu instrumen institusi

untuk mencapai Visi dan Misi Unsil yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi

Unsil tersebut, Lernbaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LppM)

sebagai unsur pelaksana akademik yang melakanakan sebagian tugas pokok dan

fungsi unsil di bidang penelitian telah menetapkan rencana yaitu : 1)

meningkatkan budaya penelitian secara holistik dan integratif dengan

menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam rangka mewujudkan academic

excellence, 2) mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset

yang bersifat tematik dan integratif serta berkesinambungan untuk

kesejahteraan masyarakat, 3) mengembangkan dan meningkatkat sistem

informasi dan publikasi hasil-hasil penelitian, 4) mengembangkan jaringan

kerjasama kemitraan bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang

inovatif dan aplikatif baik internal maupun eksternal.

B. RENCANA INDUK PENETITIAN (RIP} DAN ROAD MAP PENETITIAN FISIP

Strategi Nasional

Topik Lokal

: lntegrasi Nasional dan Harmoni Sosial lNation

lntegration & Sociol Harmonyl

: Politik ldentitas dan "Sosio Religiusitas" Budaya Lokal

Rencana lnduk Penelitian Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik lebihrinci di

jelaskan dalim tabel berikut ini :
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