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SAMBUTAN DEKAN

Assalamu'alaikum warakhmatullohi wabarokatuh,
Puji syukur kita panjatkan kehadlirat Alloh SWT, atas limpahan rakhmat

dan karuniaNya, sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan
kepada Nabi Muhammad sAW, kepada ketuarganya, sahabatnya dan kepada
ummatnya yang selalu taat pada ajarannya hingga akhir jaman. Renstra, Renop
dan RIP Fisip 2015 - 2019 merupakan dasar pijakan bagi operasional fakultas dan
program studi ilmu politik, untuk pengembangan dan peningkatan sumberdaya
manusia, kurikulum, inprastruktur, sistem keuangan, pelayanan kepada
mahasiswa.

Renstra, Renop dan RIP disusun berdasarkan Statuta dan Renstra dan Rlp
unsil 2015 - 2019., oleh karena itu dasar pemikiran pengembangan Fisip ke
depan, dipicu oleh kebutuhan masyarakat akademik dan masyarakat di wilayah
Priangan Timur, sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan mampu
berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan sosial dan politik di tataran lokal
priangan timur, regional Jawa Barat, maupun di tingkat nasional, dengan upaya
peningkatan sumberdaya manusia, kurikulum dan infrastruktur yang memadai.

Saya selaku Dekan Fisip Unsil menyampaikan terima kasih kepada Tim
Penyusun Renstra, Renop dan Rlp Fisip Unsil atas karsa dan karyanya, sehingga
Renstra Fisip dapat diselesaikan dengan baik, dan terima kasih kepada semua
fihak yang telah membantu menyelesaikan Renstra ini, semoga amal bakti
saudara mendapat balasan yang berlipat ganda dariAlloh swr. Amin.
Wassalamu' alaikum warohmatullohi wabarakatuh.

Tasikmalaya, Februari 2015
Dekan,

Prof. Dr. H. DediHeryadi,.M.Pd



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya untuk Allah Tuhan Seru Sekalian Alam, yang
telah melimpahkan rahmatNya dalam berbagai bentuk sehingga kami berirasil
menyelesaikan tugas menyusun Rencana strategis (Renstra), Rencana
operasional (Renop) dan Rencaa lnduk Penelitian (Rtp) Fisip 2o15-2a9 dalam
satu dokumen' Renstra, Renop dan RIP ini selesai disusun melalui rapat Tim
Penyusun dan kegiatan mandiri. Rapat terdiri atas dua jenis: (1) serangkaian
rapat lengkap semua anggota Tim untuk menyimak dan mengkritisi setiap bab
dan analisa, dan (2) serangkaian rapat Tim penyglqn (y?!g te!.di!.i atal kqlua
Prodi dan tim penuris masing-masing uao) uniur"'saring- r"rb"ii ,ir.n
perbarkan.

Masukan yang diperoreh daram rapat, yang terkait dengan naskah
selanjutnya diperbaiki secara mandiri, proses perbaikan dan penyempurnaan
naskah yang dirancang untuk menjamin keterlibatan dan rasa memiliki seturuh
anggota Tim Penyusun. Renstra, Renop dan RIP Fisip 2015-201g telah disusun
dengan mengacu pada Rencana pengembangan Jangka panjang uNslL 2015-
2Q25, yang tqlQh mqm?teng qqrqqgkaiqn targq! qipeien Eeheeai indikator
tercapainya Visi UNSIL sebagai universitas yang unggut.

Renstra Fisip disusun dengan berpegang paca randasan hukum,
landasan filosofi, dan landasan irmiah (empirik). oi atas semua pertimbangan
yang diambil, satu hal yang tetah kami pegang teguh adalah pentingnya
menjaga agar UNSTL tetap menjadi universitas negeri di priangan Timur yang
memiliki karakter yang mengusung nilai religiusitas, kevrirausahaan dan nilai
Pancasila. Dengan demikian, Fisip unsil akan mampu memberikan sumbangan
terhadap pengembangan Unsir di masa yang akan datang denlan
mengedepankan program kerja sebagai berikut;

a) mendidik mahasiswa yang memiliki kapabilitas itmu sosial dan ilmu politik
yang siap menjalankan tugasnya untuk mendukung tercapainya tujuan
nasional;

b) mendidik ilmuwan yang siap mengamalkan ilmunya untuk memajukan
kehidupan bangsa.

c) menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan jiwa kepemimpinan
yang memadai untuk memecahkan persoatan sosial dan politik yang ada
dimasyarakat;

d) menjalin dan membuka kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat,
pemerintah, swasta dan alumnidalam bidang itmu sosialdan ilmu politik;

e) mengembangkan suasana akademik yang kondusif dinamis, dan demokratis
dalam penyelenggaraan pendidikan dibidang ilmu politik.
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Atas dasar pemikiran tersebut diharapkan pengembangan Fakultas dan
Prodi dapat dilaksanakan dengan baik, dengan dukungan berbagai pihak dan
sivitas akademika Fisip Unsil.

Tim Penyusun
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BAGIAN I

RENCANA STRATEGIS (RENSTRAI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IIMU POLITIK

TAHUN 2015-2019

A. PENDAHUTUAN

Rencana Strategis Fakultas ttmu Sosial dan tlmu politik Universitas

Siliwangi rasukmalaya (Renstra Fisip) 2015 - 2019 ini, disusun dengan mengacu

pada Draft Statuta UnsilTahun 2015, dengan harapan bahwa UNSIL tahun 2019

mampu mencapai peningkatan daya saing kompetitif, dan daya saing komparatif
pada tingkat lokal, nasional, regional, dan sejajar dengan universitas negeri yang

sudah lama berdiri sejak lama dalam bidang pendidikan dan karakter bangsa,

kebudayaan, peneiitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan dilandasi nilai

religius dan kearifan lokal lndonesia.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pokok dalam Renstra sampai

tahun 2at9, perlu disusun Renstra Fisip dengan Tridharma perguruan tinggi

sebagai landasan berpijak dan acuan pengembangan Fisip Unsil ke depan. pola

pikir ini, perlu disusun tahapan Renstra Fisip sebagai berikut:

(1) Renstra Fisip 2015-2019 menekankan peningkatan kapasitas tenaga pendidik

dan kependidikan, infrastruktur yang memadai serta penguatan pelayanan;

(2) Renstra Fisip 2015-2019 menekankan peningkatan daya saing lokal dan

regional yang mencakup Jawa Barat, Nasional;

upaya-upaya yang ditempuh dalam koridor tugas pokok dan fungsi

perguruan tinggi, yaitu: (1) pengembangan dan peningkatan sumberdaya

manusia; (2) pengembangan ilmu, teknologi, seni, yang bermanfaat bagi

pembangunan masyarakat; (3) pengembangan dan peningkatan/perbaikan

kehidupan masyarakat melatui pengembangan/peningakatan kearifan lokal

melalui penyebarluasan ilmu, teknologi, dan seni.



B, TANDASAN YUR|DIS (HUKUMI

Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 didasarkan atas landasan-

landasan hukum sebagai berikut:

1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

Nasional

2. (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 43011;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20M tentang sistem perencanaan

Pembangunan

4. Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aalLl;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zaa4 Nomor Lzs,

Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas undang-undang Republik tndonesia Nomor 32

Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4U4l;

6. Undang-undang Nomor L4 Tahun 200s tsntang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo5 Nomor Ls7,

Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 45g6);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang

penetapan Universitas Siliwangi menjadi Universitas Negeri.

8. Draft Statuta Unsil tahun 2015.
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c. vtst DAN MtSt

1. Visi dan Misi Fakuhas I

1.1. Visi FakuJtas

Menjadi institusi pendidikan unggulan diJawa Barat tahun 2022

dalam mengembangkan flmu sosial dan llmu politik yang berbasis

kearifan lokal.

1.2. Misi Fakultas

visi diatas di jabarkan kedalam empat misi utama Fakultas llmu sosial

dan llmu Politik yaitu :

1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu sosial dan ilmu politik guna

menghasilkan lulusan yang memilikiwawasan keilmuan yang berbasis

kearifan lokal;

2l Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan itmu

politik dengan mendayagunakan sumberdaya yang tersedia;

3) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non

pemerintah dan masyarakat dibidang ilmu sosialdan ilmu F,olitik.

4l Melaksanakan Tri dharma perguruan Tinggi bidang ilmu sosial dan

ilmu politik.

1.3. Tujuan Fakultas

1) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketangguhan dalam bekerja dan

berkarya;

2l Menghasilkan lutusan yang unggul dengn dilandasi jiwa

kepemimpinan yang berkarakter kearifan lokal;

3) Mengembangkan kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan
masyarakat dan alumidalam bidang ilmu sosialdan ilmu politik;

4l Menciptakan suasana akademik yang dinamis dalam
penyelenggarakan pendidikan bidang ilmu sosialdcn ilmu politik;



1.4. Sasaran Fakultas

1) Mahasiswa memiliki kemampuan di bidang ilmu sosiar dan ilmu

politik;

2) Menumbuhkan sikap dan perilaku yang berkarakter kearifan rokal;

3) Mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan konsep ilmu

sosial dan ilmu politik dan mampu memecahkan persoalan sosiat

dan politik di masyarakat;

4l Lulusan Fisip diharapkan dapat bekerja secara mandiri dengan

dilandasi jiwa kewirausahaan.

2. Visi dan Misi Program Studi

2.1. Visi Program Studi

"Unggul dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di bidang irmu

politik berbasis kearifan lokaltahun ZOL9".

2.2. Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma perguruan yang berkualitas dalam

bidang ilmu politik guna menghasilkan lulusan yang memitiki karakter

kebangsaan dan berjiwa wirausaha;

2. Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan profesionatisme di

bidang ilmu politik;

3. Membangun kemitraan dan jejaring dengan pengguna (masyaraka!

pemerintah, swasta dan alumni) dalam melaksanakan pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang politik lokal.

4. Mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

pengguna.
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2.3. Tuiuan pendidikan program Studi ilmu politik adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pemaharnan teoritlk, metodologis,

dan prakis dalam bidang ilmu politik untuk pengembangan

masyarakat;

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif, memiliki

jiwa kepemimpinan yang memadai serta mampu memecahkan masalah

sosial dan politik yang berkembang di masyarakat;

3. Terciptanya jaringan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakaf

pemerintah, swasta dan alumnidalam bidang ilmu politik;

4. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dinamis, dan demokratis

dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang ilmu politik.

2.4. Sasaran dan strategi pencapaian

sasaran yang ingin dicapai program studi llmu politik adalah :

1. Mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan di bidang

ilmu politik;

2- Tumbuhnya sikap dan perilaku yang mengarah pada pencapaian yang

terbaik dan berorientasi pada peningkatan nitai tambah melalui

perbaikan proses dan inovasidi bidang ilmu politik;

3. Mahasiswa mampu mengembangkan konsep ilmu politik dan

menggunakan pada bidang masing-masing dengan pendekatan ilmu

politik yang mampu memecahkan persoalan disekitar;

4. Lulusan program studi ini diharapkan dapat bekerja secara mandiri, tetapi

juga dapat bekerjasama dengan lulusan dariprogram studilain.

5. Meningkatkan kualitas organisasi prodi agar mampu menyediakan

fasilitas yang memadai, yang meliputi bahan ajar (kurikulum dan silabus)

yang sesuai dengan substansi pengernbangan masyarakat.
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Strategi pencapaian yang ditetapkan oleh Program Studi tlmu politik FlSlp

universitas siliwangi sampai zo2z dengan memperhitungkan kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman diuraikan sebagai berikut :

l.Bidang Organisasi Manajemen

a. Penyehatan organisasi progam studi secara berkesinambungan;

b. Peningkatan pengembangan karakter dan kedisiplinan untuk dosen dan

tenaga kependicikan melarui peratihan dan pembinaan organisasi;

2. Bidang Akademik

a. Pengembangan pendidikan di bidang ilmu politik yang berkualitas

dengan berorientasi pada kearifan lokal llocot-contain ).
b. Peningkatan jiwa entrepreneur

c. Penguasaan pengetahuan ilmu politik yang berbasis pada penelitian

unggulan berbasis kearifan lokal,

d. Peningkatan promosi, prestasi, dan kesejahteraaan mahasiswa melalui

kreatifitas dan kewirausahaan.

3. Bidang Penelitian

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas penetitian dosen dan mahasiswa

melalui pelibatan aktif dalam program institusi maupun di luar institusi

Universitas Siliwangi;

b. Mengembangkan keilmuan di bidang llmu Politik berbasis kearifan lokal

c. Membangun kreatifitas dosen dan mahasiswa cialam menghasilkan

penelitian yang dapat digunakan sebagaibasis pembelajaran di program

Studi llmu Politik Universitas Siliwangi.

4. Bidang Pengabdian pada Masyarakat

a. Melakanakan berbagai pengabdian paoa masyarakat di bidang ilmu

politik yang berkualitas dengan berorientasi pada kearifan lokal (tocot-

contoin).
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b. Mengaplikasikan dan mengembangkan hasil-hasil kajian dan penelitian

kedalam bentuk pengabdian kepada rnasyarakat.

Menyiapkan lulusan yang siap guna di masyarakat.

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM

1. Faktor-Faktor lnternal

Terdapat berbagai faktor internal yang perlu dipertimbangkan dalam

penyusunan strategi. Berdasarkan studi evaluasi diri yang telah dilakukan

terdapat sejumlah aspek penting meliputi program akademik

(mahasiswa, kurikulum, proses pembelajaran dan lulusan), manajemen

sumber daya { keuangan, SDM, infrastruktur}, serta manajemen data

informasi.

o. Evoluosi Progrom Akademik

1). Kurikulum

Untuk mewujudkan Visi dan Misifakultas dan Program Studi llmu Politik

diperlukan suatu kurikulum yang terpadu antara kurikulum berbasis

kompetensi dan softskill. oleh karena itu, Fakultas rtmu sosiar dan llmu

Politik, khususnya Program studi llmu politak merancang sebuah

kurikulum yang berbasis kompetensi berdasarkan beberapa pendekatan

yakni : Pendekatan concurent (Field study, Kerja praktek), berorientasi

pada perkembangan ilmu dan profesi dengan memperhatikan kondisi

lapangan yang ada (kurikulum lokal), kombinasi penriekatan disiplin ilmu

dan pendekatan kompetensi.

Pelaksanaan penyusunan kurikulum dirancang dengan metode

pendistribusian terhadap masing-masing kelompok mata kuliah.

Kurikulum dievaluasi minimal setiap 2 tahun sekali dengan cara

mempertimbangkan kemajuan llmu pengetahuan terutama bidang ilmu

politik. Keunggulan kurikulum yang dikembangkan diusahakan sarat
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dengan perkembangan politik dan dinamika masyarakat serta kebutuhan

masyarakat yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokal.

2). Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksanakan Fisip unsil khususnya pada

Program studi llmu politik mengutamakan teori dan praktek yang

berkaitan dengan perkembangan kurikulum ilmu politik. proses

pengajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas, di taboratorium,

maupun tatap muka langsung dilapangan (field study) agar mahasiswa

dapat membandingkan antara teori yang diajarkan dengan kenyataan

yang ada dilapangan. proses pengajaran berpedoman pada nilai-nilai

partisipatif dan demokratis, agar mahasiswa sebagai peserta didik

memiliki nilai kejujuran, kemandirian dan mampu menggati potensi yang

dimilikinya. untuk mencapai tujuan tersebut diatas tenaga pengajar

diupayakan memiliki latar belakang akademis sesuai dengan mata kuliah

yang dibinanya.

b. Monojemen Sumber Doya

1). staf Akademik

Program studi llmu politik merupakan salah satu institusi yang

memfokuskan pada pendidikan Tinggi tingkat strata satu (s1). obsesi

dalam pendirian Program studi ini secara Nasional adalah turut
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan bentuk

lembaga Pendidikan program studi llmu politik dengan penekanan di

bidang Politik atau sarjana yang dihasilkan diharapkan memiliki bakat

dibidang llmu Politik ditunjang dengan morat dan kreatif yang tinggi

dibidangnya. Sebagai salah satu institusi, dukungan sumberdaya manusia

yang terorganisasi secara baik sangat diperlukan. Langkah optimatisasi

pengelolaan sumber daya manusia pada lembaga ini ditempuh dengan



menggiatkan aktivitas penelitian, pelatihan, praktikum pada bidang yang

relevan, serta kegiatan-kegiatan tain yang dapat menambah pengetahuan

dan keterampilan.

2). Keuangan

Sumber pendanan utama saat ini berasal dari dana masyarakat yang

berasal dari sPP dan sumbangan orang tua mahasiswa ditambah dari

donasi yang dalam hal ini baru berasal dari pihak yayasan. sumber

pendapatan dari sPP masih merupakan sumber dana utama serta

sumbangan orang tua yang besarnya tidak tetap, tetapi kontribusinya

cukup besar dalam menunjang ketangsungan penyelenggaraan program

Studi.

Struktur pengeluaran dapat dibagi menjaditiga komponen, yaitu :

(1) pengeluaran langsung untuk penyerenggaraan program studi yang

terdiri dari investasi untuk belanja pegawai, operasional,

pemeliharaan, dan bahan habis;

(2) pengeluaran tidak langsung yang terdiri dari investasi untuk program

penelitian dan investasi untuk program lain; dan

(3) pengeluaran lain-lain.

3). Fasilitas Fisik

Fasilitas bangunan dan ruangan yang dimilikioleh Fakultas llmu Sosiatdan

llmu Politik yang digunakan adalah ruang kutiah, sedangkan untuk ruang

administrasi, perpustakaan dan ruang sidang/rapat, ruang staf akademik

serta ruang pimpinan fakultas sampaisaat ini belum dimiliki.

c. Orgonisasi dan Monajemen

Kepemimpinan Program studi dipimpin oleh Ketua program studi yang

bertugas memimpin penyetenggaraan pendidikan, penelitian dan

pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan,



mahasiswa, tenaga adminstrasi serta hubungan dengan lingkungan dalam

lingkup tugas di tingkat Program studi. Ketua program studi llmu potitik

dibawah tanggung jawab Dekan Fakultas tlmu Sosialdan llmu politik.

2. Faktor-Faktor Eksternal

Pemahaman kondisi dan perubahan lingkungan eksternal mutlak

diperlukan agar rencana yang dikembangkan mampu menyesuaikan dan

tanggap terhadap berbagai perkembangan di luar program Studi llmu

Politik urisil. Beberapa isu penting meliputi dinamika lingkungan

eksternal, peraturan perundagan, serta arah pengembangan.

o. Dinamika Lingkungan Eksternol

Beberapa hal penting yang dicermati dari dinamika lingkungan eksternat

1). Paradigma keilmuan

Meningkatnya komplekitas persoalan menuntut perubahan pendekatan

dari spesialisasi bidang keahlian menuju pendekatan muttidisiplin,

perguruan tinggi dituntut menghasilkan lulusan yang selain memiliki

kompetensi yang memadai di bidangnya juga memiliki wawasan yang

cukup tuas dalam bidang lain.

2). Perkembangan IPTEK

Perkembangan teknologi informasi dan multimedia membuka

peluang bagi perguruan tinggi untuk memanfaatkannya bagi peningkatan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Akan tetapi perkembangan pesat ini

menyebabkan ilmu menjadi cepat usang, sehingga bergerak selaras

dengan semangat zaman menjadi kata kuncibagipeningkatan daya saing.

Sumber daya alam yang melimpah sebagai tumpuan utama menuju

kemakmuran telah digantikan dengan kekuatan intelektua! yang berbasis

ilmu pengetahuan.
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b. Globalisasi

Aliansi regional dan global semacam wro, AFrA, dan ApEC

menghilangkan hambatan bagi pesaing luar yang ingin memasuki pasar

dalam negeridan sebaliknya. Hal inimenjadi peluang dan tantangan bagi

perguruan tinggi untuk menyiapkan lulusan berkualitas yang mampu

bersaing dengan tenaga asing. perkembangan pembelajaran jarak jauh

maupun masuknya perguruan tinggi asing ke lndonesia menjadi

ancaman atau peluang bagi perguruan tinggiyang menjadi mitra.

c. Otonomi Daerah

undang-undang otonomi Daerah memberikan kewenangan tebih

besar kepada daerah dalam mengelota potensi daerahnya. Hal ini

menuntut piningkatan kemampuan aparat daerah dan membuka petuang

perguruan tinggi untuk berperan rnelaiui penyelenggaraan pelatihan,

pembinaan, pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia dan

teknologi yang dibutuhkan. otonomi di sisi-lain membuka peluang bagi

diperolehnya bantuan pendanaan pendidikan dari pemerintah daerah.

d. Semangat Refurmast

Semangat reformasi menuntut demokrasi, penghapusan dikotomi prN -
PTS, keterbukaan, akuntabilitas publik, pemerataan dan keadilan.

e. Meningkotnya Tuntutan Konsumen

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan relevansi lulusan perguruan

tinggi meningkat seiring dengan rnakin terbukanya akses informasi

modern. Perhatian masyarakat makin tertuju pada kemampuan dan soft

skillyang didapa! tidak lagi pada gelar dan ijazah.
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