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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Rencana Operasional Fakultas Ekonomi di turunkan dari Rencana Strategis 

Fakultas Ekonomi. Rencana operasional merupakan panduan operasional yang 

akan dilaksanakan  Fakultas dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

sudah dirumuskan.  

Pada penyusunan rencana operasional tersebut, diawali dengan menganalisis 

lingkungan strategis, serta potensi yang dimiliki. Selanjutnya dilakukan analisis 

SWOT untuk menentukan strategi yang akan diambil guna meningkatkan kinerja 

Fakultas Ekonomi. 

Berdasarkan analisis SWOT yang sudah dijelaskan pada Rencana Strategis 

maka diperoleh strategi pengembangan (Strategi S-O), artinya melihat lingkungan 

strategis dan potensi yang dimiliki berdasarkan kekuatan (strength) dan peluang 

(opportunities), strategi ini tepat untuk menjadikan Fakultas Ekonomi lebih 

berkembang di masa yang akan dating 

Adapun sasaran strategis, program strategis, kegiatan, sasaran kegiatan serta 

indikator capaian untuk pengembangan Fakultas Ekonomi dapat di jelaskan 

berikut ini. 

Sasaran Staregis 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai standar 

nasional 

Program Strategi 1.1. Pengembangan kualitas dan sistem pembelajaran yang 

memenuhi standar nasional 

Kegiatan 1.1.1 Pengembangan inovasi pembelajaran student centered learning 

(SCL) berbasis informasi teknologi (IT) 

Sasaran Kegiatan :  

 penguatan metode pembelajaran SCl berbasis IT 

 pengembangan sistem ujian dan penelitian berbasis komputer (CBT) 

Kegiatan 1.1.2. Pengembangan kurikulum yang memenuhi standar kualifikasi 

kompetensi nasional 

Sasaran Kegiatan :  
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 Evaluasi kurikulum 

 Revisi/penyusunan kurikulum 

 Penyusunan dokumen pengelolaan akademik 

 

Program Stategi 1.2.  Peningkatan daya saing lulusan yang kompeten dan mandiri 

Kegiatan 1.2.1. Penguatan jejaring kerjasama fakultas dan alumni 

Sasaran Kegiatan :  

 Pertemuan rutin dengan alumni dan stakeholders 

Kegiatan 1.2.2. Pengembangan entrepreuneurship dan business plan mahasiswa 

Sasaran Kegiatan :  

 Integrasi kegiatan kewirausahaan mahasiswa dengan mata kuliah 

 Inkubasi bisnis kewirausahaan mahasiswa 

 Pelatihan dan kompetensi kewirausahaan mahasiswa 

 Pengembangan keprofesian dan kewirausahaan mahasiswa 

 

Program Strategi 1.3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 

Kegiatan 1.3.1. Pengembangan dan optimalisasi SDM untuk mendukung layanan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian 

Sasaran Kegiatan :  

 Pemetaan kapasitas, kebutuhan dan pengembangan karir SDM tenaga 

pendidik 

 Analisis kebutuhan SDM institusi 

 Perencanaan pengembangan karir 

Program 1.4. Meningkatkan professional tenaga kependidikan 

Kegiatan 1.4.1. Peningkatan kapasitas dan kualitas dosen 

Sasaran Kegiatan : 

 Peningkatan kualifikasi pendidikan 

 Pelatihan peningkatan kapasitas metodologi pembelajaran 

 Peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah skala nasional dan 

internasional 
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Sasaran Strategis 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penelitian yang 

bermanfaat untuk pengembangan sains dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat 

Program Strategis 2.1. Pengembangan kurikulum berbasis penelitian 

Kegiatan 2.1.1. Restrukturisasi kurikulum berbasis penelitian 

Sasaran Kegiatan : 

 Maping mata kuliah 

 Lokakarya kurikulum terintegrasi 

Program Strategis 2.2. Peningkatan luaran (out put) dan dampak (out come) hasil 

penelitian  

Kegiatan 2.2.1. Pengembangan hasil-hasil penelitian 

Sasaran Kegiatan : 

 Pengembangan hasil penelitian berorientasi HKI 

 Pelatihan pengembangan teknologi tepat guna 

Kegiatan 2.2.2. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah baik nasional maupun 

internasional 

Sasaran Kegiatan : 

 Coaching clinic penulisan hasil penelitian dalam jurnal internasional 

 Pendampingan dan pelayanan penulisan serta penerbitan artikel ilmiah 

 Penguatan kualitas jurnal on line fakultas 

Kegiatan 2.2.3. Peningkatan jumlah buku ajar berbasis penelitian 

Sasaran Kegiatan : 

 Pelatihan penulisan buku ajar 

 Pendampingan dan pelayanan penulisan serta penerbitan buku ajar 

 

Sasaran Strategis 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengabdian yang 

bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Program Strategi 3.1. Peningkatan luaran (out put) dan dampak (out come) hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

Kegiatan 3.1.1. Pengembangan hasil pengabdian kepada masyarakat 
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Sasaran Kegiatan : 

 Pengembangan hasil pengabdian kepada berorientasi HKI 

 Pelatihan pengembangan teknologi tepat guna 

Kegiatan 3.1.2. Pengembangan produk inovatif dan produk kebijakan berbasis 

keunggulan local 

Sasaran Kegiatan : 

 Eksplorasi potensi local 

 Pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk lokal 

 

Sasaran Strategis 4. Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian dengan lembaga di tingkat lokal, nasional dan 

internasional. 

Program Strategis 4.1. Pengembangan kerjasama dalam bidang pendidikan 

Sasaran Kegiatan : 

 Studi banding ke perguruan tinggi/instansi terkait 

 Inisiasi kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi terkait 

Kegiatan 4.1.1. Peningkatan jumlah kerjasama dalam bidang pendidikan 

Sasaran Kegiatan : 

 Studi banding ke perguruan tinggi/instansi terkait 

 Inisiasi kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi terkait 

Program Strategis 4.2. Pengembangan kerjasama dalam bidang penelitian 

Kegiatan 4.2.1. Peningkatan jumlah kerjasama dalam bidang penelitian 

Sasaran Kegiatan : 

 Studi banding ke perguruan tinggi/instansi terkait 

 Inisiasi kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi terkait 

Program Strategis 4.3. Pengembangan kerjasama dalam bidang pengabdian 

kepada masyarakat 

Kegiatan 4.3.1. Peningkatan jumlah kerjasama dalam bidang pengabdian kepada 

masyarakat 

Sasaran Kegiatan : 
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 Studi banding ke perguruan tinggi/instansi terkait 

 Inisiasi kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi terkait 

 

Sasaran Strategis 5. Meningkatkan profesionalisme tata kelola dan kelembagaan 

dengan penerapan prinsip good governance. 

Program Strategis 5.1. Peningkatan kualitas tata kelola 

Kegiatan 5.1.1. Penyusunan SOP dalam bidang akademik, penelitian dan 

pengabdian serta bidang administrasi 

Sasaran Kegiatan : 

 Pemetaan kebutuhan SOP di unit kerja 

 Pembuatan SOP dalam unit kerja 

 Sosialisasi penggunaan SOP 

 Peningkatan mutu layanan prima 

Program Strategis 5.2. Peningkatan manajemen dan kualitas kelembagaan 

Kegiatan 5.2.1. Pengembangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan 

prasarana dalam menunjang kegiatan Tridharma Perguruan 

Tinggi 

Sasaran Kegiatan : 

 Analisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

 Penyusunan anggaran sarana dan prasarana berbasis kebutuhan 

pengembangan sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang sistem pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

 Monitoring dan evaluasi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana 

dan prasarana penunjang proses pembelajran, penelitan dan pengabdian 

kepada masyarakat 

 

Program Strategis 5.3. Penguatan sistem informasi terpadu untuk bidang 

akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, umum dan keuangan 



 
6 

Kegiatan 5.3.1. Pengembangan sistem informasi terintegrasi 

Sasaran Kegiatan : 

 Penguatan penggunaan sistem administrasi terpadu 

 Sosialisasi pemanfaatan program sistem informasi terpadu 

 Penyusunan mekanisme dan SOP pelayanan untuk mendukung 

kegiatan akademik dan administrasi. 
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BAB II 

RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2015-2019 

Sasaran Strategis Program Strategis Kegiatan Sasaran Kegiatan 
Indikator Knnci 

Kinerja 

Tahun Pencapaian 

15 16 17 18 19 

Meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran 

sesuai standar 

nasional 

Pengembangan 

kualitas dan sistem 

pembelajaran yang 

memenuhi standar 

nasional 

Pengembangan 

inovasi 

pembelajaran 

student centered 

learning (SCL) 

berbasis informasi 

teknologi (IT) 

Penguatan metode 

pembelajaran SCL berbasis IT 

75% MK 

menggunakan 

pembelajaran 

berbasisi IT 

   √  

75% mahasiswa lulus 

tepat waktu 
   √  

Pengembangan sistem ujian 

dan penelitian berbasis 

komputer  

75% dosen 

melaksanakan ujian 

dan penelitian 

berbaisis IT 

    √ 

Pengembangan 

kurikulum yang 

memenuhi standar 

kualifikasi 

kompetensi nasional 

Evaluasi kurikulum 

Kurikulum di 

evaluasi minimal tiap 

tiga tahun sekali  

   √  

Revisi/penyusunan kurikulum 

Revisi kurikulum 

termasuk konten dan 

learning out come 

   √  

Penyusunan Dokumen 

Pengelolaan Akademik 

Tersususunya 

dokumen pengelolaan 

akademik 

√     

Peningkatan daya 

saing lulusan yang 

kompeten dan 

mandiri 

Penguatan jejaring 

kerjasama fakultas 

dan alumni 

Pertemuan rutin dengan 

alumni dan stakehoder 

Setiap 1 (satu) tahun 

sekali dilakukan 

pertemuan  

√ √ √ √ √ 

Pengembangan 

√entrepreuneurship 

Integrasi kegiatan 

kewirausahaan mahasiswa 

Terdapat mata kuliah 

kewirausahaan di 
√ √ √ √ √ 
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dan business plan 

mahasiswa 

dengan mata kuliah semua program studi 

Inkubasi bisnis kewirausahaan 

mahasiswa 

Minimal 1 kegiatan 

inkubasi bisnis 

kewirausahaan per 

tahun 

√ √ √ √ √ 

Pelatihan dan kompetensi 

kewirausahaan mahasiswa 

Minimal 3 pelatihan 

dan kompetensi 

kewirausahaan 

mahasiswa per tahun 

√ √ √ √ √ 

Pengembangan keprofesian 

dan kewirausahaan 

mahasiswa 

Mahasiswa mengikuti 

program magang di 

perushaan/intstansi 

terkait 

  √ √ √ 

Meningkatnya 

kualitas sumber 

daya manusia 

Pengembangan dan 

optimalisasi SDM 

untuk mendukung 

layanan pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

Pemetaan kapasitas, 

kebutuhan dan pengembangan 

karir SDM tenaga pendidik 

Tersedianya data base 

dosen    √  

Analisis kebutuhan SDM 

institusi 

Jumlah kebutuhan 

SDM 
√   √  

Perencanaan pengembangan 

karir 

Usulan kenaikan 

pangkat dosen 
√ √ √ √ √ 

Meningkatkan 

professional tenaga 

kependidikan 

 

Peningkatan 

kapasitas dan 

kualitas dosen 

Peningkatan kualifikasi 

pendidikan 

Minimal 1 orang 

dosen melanjutkan 

pendidikan ke jenjang 

S3 setiap tahun  

√ √ √ √ √ 

Pelatihan peningkatan 

kapasitas metodologi 

pembelajaran 

Semua dosen di 

ttraining mengenai 

metode pembelajaran  

 √    

Peningkatan partisipasi dalam Minimal 3 dosen √ √ √ √ √ 
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forum ilmiah skala nasional 

dan internasional 

mengikuti seminar 

nasional/internasional 

per tahun 

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kualitas penelitian 

yang bermanfaat 

untuk 

pengembangan 

sains dan 

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat 

 

Pengembangan 

kurikulum berbasis 

penelitian 

Restrukturisasi 

kurikulum berbasis 

penelitian 

Maping mata kuliah 

Peta kompetensi dan 

LO semua mata 

kuliah 

   √  

Lokakarya kurikulum 

terintegrasi 

Minimal 2 tahun 

sekali melakukan 

lokakarya kurikulum 

untuk semua program 

studi 

√   √  

Peningkatan luaran 

(out put) dan 

dampak (out come) 

hasil penelitian 

Pengembangan 

hasil-hasil penelitian 

Pengembangan hasil 

penelitian berorientasi HKI 

Minimal 3 hasil 

penelitian 

memperoleh HKI 

√ √ √ √ √ 

Pelatihan pengembangan 

teknologi tepat guna 

Minimal 1 hasil 

penelitian 

menghasilkan luaran 

teknologi tepat guna 

√ √ √ √ √ 

Peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah 

baik nasional 

maupun 

internasional 

Coaching clinic penulisan 

hasil penelitian dalam jurnal 

internasional 

Semua dosen 

memperoleh 

pelatihan penulisan 

hasil penelitian 

  √   

Pendampingan dan pelayanan 

penulisan serta penerbitan 

artikel ilmiah 

Semua dosen 

memperoleh 

pendampingan 

penulisan hasil 

penelitian 

√ √ √ √ √ 

Penguatan kualitas jurnal on Melakukan kerjasama √ √ √ √ √ 
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line fakultas dengan perguruan 

tinggi lain dalam 

penerbitan jurnal on-

line 

Peningkatan jumlah 

buku ajar berbasis 

penelitian 

Pelatihan penulisan buku ajar 

Semua dosen 

memperoleh peltihan 

penulisan buku ajar 

  √   

Pendampingan dan pelayanan 

penulisan serta penerbitan 

buku ajar 

Semua dosen 

memperoleh 

pendampingan dan 

pelayanan penulisan 

serta penerbitan buku 

ajar 

√ √ √ √ √ 

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kualitas 

pengabdian yang 

bermanfaat dan 

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat. 

 

Peningkatan luaran 

(out put) dan 

dampak (out come) 

hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

Pengembangan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Pengembangan hasil 

pengabdian kepada 

berorientasi HKI 

Minimal 2 hasil PPM 

memperoleh HKI √ √ √ √ √ 

Pelatihan pengembangan 

teknologi tepat guna 

Semua dosen 

memperoleh 

pelatihan 

pengembangan 

teknologi tepat guna 

  √   

Pengembangan 

produk inovatif dan 

produk kebijakan 

berbasis keunggulan 

lokal 

Eksplorasi potensi lokal 

Setiap kelompok  

menganalisis dan 

menjelaskan potensi 

desa lokasi KKN 

dalam setiap 

laporannya 

√ √ √ √ √ 

Pengembangan dan Setiap kelompok √ √ √ √ √ 
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peningkatan nilai tambah 

produk lokal 

menghasilkan produk 

dari potensi desa 

lokasi KKN 

Meningkatkan 

kerjasama dalam 

bidang pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian dengan 

lembaga di tingkat 

local, nasional dan 

internasional. 

 

Pengembangan 

kerjasama dalam 

bidang pendidikan 

Peningkatan jumlah 

kerjasama dalam 

bidang pendidikan 

Studi banding ke perguruan 

tinggi/instansi terkait 

Fakultas/jurusan/prog

ram studi melakukan 

komunikasi dengan 

perguruan 

tinggi/instansi, baik 

dengan melakukan 

kunjungan atau 

melalui media 

komunikasi lainnya 

√ √ √ √ √ 

Inisiasi kerjasama dengan 

perguruan tinggi/intansi 

terkait 

Minimal 1 (satu) nota 

kesepahaman setiap 

tahun 

√ √ √ √ √ 

Pengembangan 

kerjasama dalam 

bidang penelitian 

Peningkatan jumlah 

kerjasama dalam 

bidang penelitian 

Studi banding ke perguruan 

tinggi/instansi terkait 

Fakultas/jurusan/prog

ram studi melakukan 

komunikasi dengan 

perguruan 

tinggi/instansi, baik 

dengan melakukan 

kunjungan atau 

melalui media 

komunikasi lainnya 

√ √ √ √ √ 

Inisiasi kerjasama dengan 

perguruan tinggi/instansi 

terkait 

Minimal 1 (satu) nota 

kesepahaman setiap 

tahun 

√ √ √ √ √ 

pengembangan Peningkatan jumlah Studi banding ke perguruan Fakultas/jurusan/prog √ √ √ √ √ 
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kerjasama dalam 

bidang pengabdian 

kepada masyarakat 

kerjasama dalam 

bidang pengabdian 

kepada masyarakat 

 

 

tinggi/instansi terkait ram studi melakukan 

komunikasi dengan 

perguruan 

tinggi/instansi, baik 

dengan melakukan 

kunjungan atau 

melalui media 

komunikasi lainnya 

Inisiasi kerjasama dengan 

perguruan tinggi/instansi 

terkait 

Minimal 1 (satu) nota 

kesepahaman setiap 

tahun 

√ √ √ √ √ 

Meningkatkan 

profesionalisme 

tata kelola dan 

kelembagaan 

dengan penerapan 

prinsip good 

governance 

Peningkatan 

kualitas tata kelola 

 

Penyusunan SOP 

dalam bidang 

akademik, penelitian 

dan pengabdian 

serta bidang 

administrasi 

 

Pemetaan SOP di unit kerja 

Teridentifikasi semua 

kebutuhan SOP untuk 

bidang pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

√     

Pembuatan SOP dalam unit 

kerja 

Semua unit pelayanan 

mempunyai SOP 
√     

Sosialisasi penggunaan SOP 

75% civitas 

akademika 

memahami SOP yang 

ada di fakultas 

√     

Peningkatan mutu layanan 

prima 

50% civitas 

akademika 

melaksanakan 

layanan prima 

√     

Peningkatan Pengembangan dan Analisis kebutuhan sarana dan Teridentifikasi √ √ √ √ √ 
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manajemen dan 

kualitas 

kelembagaan 

mengoptimalkan 

pemanfaatan sarana 

dan prasarana dalam 

menunjang kegiatan 

Tridharma 

Perguruan Tinggi 

 

prasarana untuk menunjang 

proses pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

kebutuhan sarana dan 

prasarana untuk 

menunjang proses 

pembelajaran, 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Penyusunan anggaran sarana 

dan prasarana berbasis 

kebutuhan pengembangan 

sistem pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

Tersusunnya 

anggaran sarana dan 

prasarana berbasis 

kebutuhan 

pengembangan 

sistem pembelajaran, 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

√ √ √ √ √ 

Peningkatan sarana dan 

prasarana penunjang sistem 

pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

75% ruangan kelas 

menggunakan LCD 
  √   

85% ruangan 

praktikum 

menggunakan 

komputer 

  √   

2 gedung (ruang 

administrasi dan 

ruang perkuliahan) di 

perbaiki 

   √ √ 

Monitoring dan evaluasi 

pengadaan, pemeliharaan dan 

Laporan hasil 

monitoring dan 
√ √ √ √ √ 



 

14 

perawatan sarana dan 

prasarana penunjang 

pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

evaluasi pengadaan, 

pemeliharaan dan 

perawatan sarana dan 

prasarana penunjang 

pembelajaran, 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Penguatan sistem 

informasi terpadu 

untuk bidang 

akademik, 

kemahasiswaan, 

kepegawaian, 

umum dan 

keuangan 

Pengembangan 

sistem informasi 

terintegrasi 

Penguatan penggunaan sistem 

administrasi terpadu 

Tersedianya sistem 

administrasi terpadu 

untuk kegiatan 

akademik dan 

administrasi  

√ √ √ √ √ 

Sosialisasi pemanfaatan 

program sistem informasi 

terpadu 

75% civitas 

akademika 

memahami 

pemanfaatan program 

sistem informasi 

terpadu 

  √   

Penyusunan mekanisme dan 

SOP pelayanan untuk 

mendukung kegiatan 

akademik dan administrasi 

Tersusunya SOP  

√     
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BAB III 

PENUTUP 

Rencana operasional merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Fakultas 

Ekonomi yang akan dilaksankana selama periode 2015 – 2019. Rencana 

Operasional ini tentunya akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan 

dari semua pihak, guna menjadikan Fakultas Ekonomi yang Unggul serta 

Tangguh dalam Tridharma perguruan tinggi 
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