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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Rencana strategis pengembangan Universitas Siliwangi (Renstra Unsil)  

2015 – 2019 telah selesai di susun dan ditetapkan oleh Rektor dengan 

petimbangan Senat Unsil. Revisi periodisasi Renstra Unsil dengan menekankan 

pada pencapaian Visi Unsil Untuk Menjadi Perguruan Tinggi yang Tangguh 

dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Membentuk 

Lulusan Unggul yang Berwawasan Kebangsaan dan Berjiwa Wirausaha di 

Tingkat Nasional Tahun 2022. Sejalan dengan transformasi Unsil menjadi 

Perguruan Tinggi Negeri, maka penyusunan Renstra Fakultas Ekonomi (Renstra 

FE) tentunya diselaraskan dengan Renstra Unsil, hal ini dimaksudkan untuk 

mendukung Visi Universitas Siliwangi. Dalam penyusunan Renstra FE, 

melibatkan unsur pimpinan, senat fakultas, jurusan, program studi, kepala 

laborqtorium dan tenaga kependidikan. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian 

Renstra FE tersebut, maka perlu ditetapkan indikator kinerja program dan 

indikator kinerja kegiatan. Dengan indikator tersebut diharapkan semua civitas 

akademika saling mendukung dan bekerjasama yang harmonis dalam pencapaian 

rencana strategis, melalui pelaksanaan program-program yang terukur. 

Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah akan dicapai oleh Fakultas 

Ekonomi. Hal ini disebabkan selain bersaing dengan Fakultas Ekonomi di 

perguruan tinggi lain, yang terus menata dan mengevaluasi diri dalam 

mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan 

global, juga secara internal dihadapkan pada aspek manajerial dan operasional, 

yaitu kondisi sumber daya manusia, proses belajar mengajar, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, organisasi, sarana dan prasarana yang masih 

harus dibenahi dan ditingkatkan agar mampu berkompetisi dengan Fakultas 

Ekonomi lainnya. 
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BAB II 

LINGKUNGAN STRATEGIS 

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang 

pesat telah mendorong semakin cepatnya proses perubahan yang terjadi, termasuk 

dalam bidang pendidikan. Masuknya tenaga pendidik dari luar negeri merupakan 

bentuk tantangan yang harus dihadapi oleh para tenaga terdidik Indonesia. Hal ini 

merupakan ancaman sekaligus juga merupakan suatu peluang dalam 

pengembangan pendidikan ke depan, terutama dalam pengembangan ilmu 

ekonomi dan bisnis. Dengan demikian perguruan tinggi merupakan lembaga kunci 

untuk meningkatkan daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. 

Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan daya saing tersebut perlu 

diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kreatifitas masyarakatnya, 

termasuk sumber daya yang ada di perguruan tinggi. 

Strategi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia telah ditetapkan 

melalui beberapa tahapan program yaitu melalui higher education long term 

strategy (HELTS). Rencana Strategi Kementrian Penelitian, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNP). Ditjen Dikti telah memberikan otonomi yang 

semakin luas pada perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum 

disesuaikan dengan visi dan misi perguruan tinggi (PT) serta keunggulan sumber 

daya yang ada. Hal ini dimaksudkan supaya PT bisa berkembang lebih baik dan 

lebih pesat sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Masyarakat yang semakin 

sadar akan pentingnya mutu, menuntut akuntabiloitas dan transfaransi dalam 

pengelolaan perguruan tinggi. Kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat 

akan meningkatkan kekuatan dan kesejahteraan bangsa. 

Universitas Siliwangi sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang 

berada di wilayah Priangan Timur telah berperan aktif dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mempunyai andil besar dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan 

dan budaya. Berbagai jalinan kerjasama telah dibangun Universitas Siliwangi 
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dengan berbagai institusi dari dalam dan luar negeri dalam upaya mewujudkan 

visi dan misi yang diembannya.  

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya, Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi telah membuat program jangka panjang 5 tahun 

ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi 2015-2019. Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi telah didasarkan kepada 3 Pilar Rencana Strategis 

Departemen Pendidikan Nasional, yaitu (1) pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan (3) penguatan 

tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Tiga Isu Strategis yang tertuang 

dalam Dokumen HELTS (Higher Education Long Term Strategy) 2003-2010 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, yaitu (1) 

daya saing bangsa, (2) otonomi dan desentralisasi, dan (3) kesehatan organisasi, 

juga merupakan isu strategis yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun 

Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 2015-2019. 

Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 2015-

2019 diawali dengan evaluasi diri untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis.  

Fakultas Ekonomi Unsil terus berupaya untuk melakukan  perbaikan 

sistem pengelolaan dan pengembangan metode pembelajaran yang bertumpu 

kepada keaktifan mahasiswa, guna meningkatkan daya saing lulusan. Produk 

lulusan maupun hasil penelitian yang bermutu yang dapat meningkatkan daya 

saing bangsa di tingkat nasional merupakan produk unggulan Unsil yang utama. 

Perubahan Unsil menjadi PTN pada tahun 2014 merupakan peluang FE untuk 

selalu meningkatkan produktifitas secara efektif dan efisien melalui peningkatan 

pencapaian kinejra Fakultas yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing 

produk Fakultas Ekonomi Unsil. 
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BAB III 

KINERJA FAKULTAS 

 

 

Sejak tahun 1983, jurusan yang dibina Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi telah mengalami pengembangan seperti dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Program Studi Yang Dibina Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

Jurusan Status Jenjang Surat Keputusan Ket 

Studi Pembangunan Terdaftar  Sarmud  0232/0/1983  

Ilmu Ekonomi dan 

Studi Pembangunan 
Terdaftar S-1 0637/0/1984  

 Diakui S-1 0435/0/1989  

 Disamakan S-1 53/Dikti/Kep/1994  

 Terakreditasi S-1 
042/BAN-PT/ Ak-

XII/S1/i/2010 
 

Akuntansi Terdaftar Sarmud  0232/0/1983  

 Terdaftar  S-1 0637/0/1984  

 Diakui  S-1 71/Dikti/kep/1994  

 Terakreditasi  S-1 
024/BAN-PT/Ak-

XII/S1/VIII/2009 
 

Manajemen  Terdaftar  Sarmud  0232/0/1983  

 Terdaftar  S-1 0637/0/1984  

 Diakui  S-1 0435/0/1989  

 Disamakan  S-1 628/Dikti/Kep/1983  

 Terakreditasi  S-1 
047/BAN-PT/Ak-

XII/S1/II/2010 
 

Menajemen 

Keuangan & 

Perbankan 

Terdaftar  D-3 756/0/1990  

 Diakui  D-3 103/Dikti/Kep/1995  

 terakreditasi D-3 
013/BAN-PT/AK-

V/Dipl-III/XII/2005 
 

 

Pada tahun 1990 Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan D-3 menjadi 

salah satu Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.  

Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan ini berasal dari Akademi 

Keuangan Perbankan Pasundan (AKPP) Tasikmalaya yang berintegrasi ke 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

Penyelenggaraan kegiatan akademik di program studi tersebut telah 

menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan metode 
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pembelajaran yang menekankan kepada keaktifan mahasiswa - Student Centered 

Learning (SCL). Pada akhir tahun tahun 2013 dan awal tahun 2014 diadakan 

penyesuaian kurikulum dengan KKNI dan penekanan capaian pembelajaran 

untuk tiap matakuliah sesuai dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) 

dalam Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).  

Selain jumlah program studi, potensi lain yang terdapat di Fakultas 

ekonomi, diantaranya jumlah dosen, jumlah tendik, jumlah mahasiswa serta 

sarana dan prasarana. 

Sebaran jumlah dosen yang ada di Fakultas Ekonomi sebanyak 56 orang 

yang tersebar ke 4 (empat) program studi, seperti pada gambar di bawah ini. 

Prodi Ek. 
Pembangunan

23%

Prodi 
Manajemen

36%

Prodi 
Akuntansi

25%

Prodi Keu. Dan 
Perbankan

16%

 

Gambar 3.1. Jumlah dosen Fakultas Ekonomi 
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Gambar 3.2. jumlah dosen berdasarkasn pendidikan dan jabatan akademik 

Analisis kecukupan penyelenggaraan pendidikan salah satunya dilihat dari 

rasio dosen : mahasiswa. Saat ini rasio dosen : mahasiswa di Fakultas Ekonomi 

Unsil sebesar 1 : 46. Rasio tersebut jauh di bawah rasio minimal yang 
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ditetapkan Ditjen Dikti sebesar 1 : 40 untuk program studi bidang IPS. Sementara 

jumlah tenaga kependidikan 17 orang, dengan tingkat pendidikan terbanyak SLTA. 

Selanjutnya perkembangan jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dari tahun 

2015 sampai dengan 2017 sebanyak 2633 orang, yang tersebar ke empat program 

studi. 

23%

36%

27%

14%

Prodi Ek. Pembangunan

Prodi Manajemen

Prodi Akuntansi

Prodi Keu. Dan Perbankan

Gambar 3.3. jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Rata-rata lulusan Fakultas Ekonomi Unsil mempunyai Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) sebesar 2,54; dengan IPK maksimum sebesar 3,98. Hal ini 

menjadikan lulusan mempunyai tantangan yang relatif besar dalam mengisi 

lowongan pekerjaan yang umumnya mensyaratkan batas minimum IPK 

berkisar 2,75 – 3.00.  

Berdasarkan lulusan pada tahun terakhir, lama studi tercepat di Fakultas 

Ekonomi Unsil adalah 4 tahun dengan rata-rata selama 4,5 tahun. Berdasarkan 

capaian jumlah mahasiswa lulus tepat waktu, IPK, serta lama studi lulusan, 

penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi Unsil pada dasarnya 

menunjukkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang relatift baik. 

Jumlah tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dilihat dari tingkat 

pendidikannya adalah 
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Gambar 3.3. jumlah tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi 

Perolehan hibah penelitian kompetitif nasional dosen FE pada tahun 2015 - 

2109 masih relatif sedikit, sementara perolehan penelitian hibah Dipa Unsil relatif 

banyak. Kegiatan penelitian di Fakultas Ekonomi Unsil telah banyak 

melibatkan mahasiswa. Selain bidang penelitian, dosen-dosen Fakultas Ekonomi 

juga melakukan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), 

sebagai salah satu unsur pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM 

yang dilakukan di bawah payung program kerja Lembaga Pengabdian 

Masyarakat Universitas Siliwangi, antara lain melalui kegiatan Kuliah Kerja 

Nyata mahasiswa dengan berbagai kegiatan PKM-nya yang melibatkan dosen.  

Sistim informasi yang tersedia pada saat ini meliputi : 

1) SimPMB (Sistem Informasi Penerimaan Mahasiwa Baru dengan alamat 

http://pmb.unsil.ac.id. 

2) SIMAK (Sistem Informasi Akademik) dapat di akses di alamat 

https://simak.unsil.ac.id. 

3) SimKKN (Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata) dapat di akses di alamat 

http://simkkn.unsil.ac.id. 

4) Repository Jurnal dapat diakses melalui http://elearning.unsil.ac.id. 

5) Jurnal Online dapat di akses di alamat http://jurnal.unsil.ac.id. 

6) SIMPEMAUS (Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada 

http://pmb.unsil.ac.id/
https://simak.unsil.ac.id/
http://simkkn.unsil.ac.id/
http://elearning.unsil.ac.id/
http://jurnal.unsil.ac.id/
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Masyarakat) dapat di akses di alamat http://simpemaus.unsil.ac.id. 

7) SIPAUS (Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Universitas Siliwangi) 

dapat di akses di alamat http://sipaus.unsil.ac.id 

 

 

http://simpemaus.unsil.ac.id/
http://sipaus.unsil.ac.id/
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Visi 

 “Menjadi Fakultas yang tangguh dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan 

Tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022” 

 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang professional dan akuntabel untuk 

menghasilkan lulusan unggul dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian yg berkualitas yang menghasilkan pemikiran di 

bidang ilmu ekonomi dan bisnis untuk dipublikasikan dan bermanfaat bagi 

masyarakat 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan ilmu Ekonomi dan Bisnis untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan 

dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 

5) Mendorong terwujudnya good governance  dalam manajemen tingkat 

fakultas 

 

Tujuan 

1) Terselenggaranya pendidikan yang professional dan akuntabel untuk 

menghasilkan lulusan unggul dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Menghasilkan penelitian yg berkualitas di bidang ilmu ekonomi dan bisnis 

untuk dipublikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat 

3) Menghasilkan Produk pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan ilmu Ekonomi dan Bisnis untuk kesejahteraan 

masyarakat. 



 
 

10 

4) Terciptanya jaringan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 

5) Terwujudnya prinsip good governance  dalam manajemen tingkat fakultas 

 

Sasaran Strategis  

 

Untuk mencapai Visi dan Misi di atas perlu ditetapkan sasaran strategis 

yang hendak di capai untuk memberikan fokus ke program serta kegiatan yang 

akan dibuat yaitu: 

1) Meningkatnya kualitas pembelajaran unggul sesuai standar nasional; 

2) Meningkatnya  kapasitas  dan  kualitas  penelitian  yang  bermanfaat  

untuk  pengembangan  sains  dan  memenuhi kebutuhan masyarakat; 

3) Meningkatnya  kapasitas  dan  kualitas  pengabdian  yang  bermanfaat  dan  

memenuhi kebutuhan masyarakat; 

4) Meningkatnya kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian dengan institusi pemerintah maupun swasa; 

5) Meningkatnya   profesionalisme   tatakelola   dan   kelembagaan   dengan   

penerapan   prinsip good governance   

 

Arah Pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Menuju tahun 

2019 

 

Arah pengembangan Fakultas Ekonomi mengikuti kerangka berpikir 

berjenjang dengan pondasi dasar budaya kerja. Pengembangan kerangka pikir 

ini tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan eksternal yang berkembang 

akhir-akhir ini. Faktor internal berupa perubahan Unsil menjadi PTN dan 

perubahan visi dan misi Unsil yang disesuaikan dengan visi dan misi 

Kemenristek Dikti, serta faktor eksternal yang lebih kepada kondisi ilmu 

ekonomi dan bisnis secara global yang tuntutannya terus meningkat. 

Sebagai perguruan tinggi pemasok sumberdaya manusia yang bergerak di 

bidang imu ekonomi dan bisnis, juga menghadapi tantangan yang cukup serius, 

diantaranya adalah: terbatasnya calon mahasiswa yang berkualitas tinggi, dan 

rendahnya adopsi hasil-hasil penelitian ilmu ekonomi dan bisnis. Sementara itu, 
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tuntutan peningkatan kompetensi lulusan, kualitas produk penelitian, kontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi, tuntutan untuk mengatasi beragam 

permasalahan ekonomi serta penerapan ekonomi berkelanjutan dirasa makin 

menguat dewasa ini. Untuk menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin 

kompleks, maka kebijakan pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi lebih diarahkan pada: 

1) Peningkatan  mutu  input,  pembelajaran,  penelitian  dan  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  tercermin  dari terbentuknya lulusan yang 

kompeten, publikasi ilmiah, HaKI, paten serta produk-produk lainnya yang 

meningkat. 

2) Mewujudkan   korporasi   akademik   yang   sinergi,   berintegritas,   

akuntabel   dan   produktif   untuk   membangun kemandirian sumber daya. 

3) Peningkatan  mutu  dan  manajemen  sumberdaya  melalui  penerapan  

tatakelola  yang  baik  dan  akuntabel  dengan pemanfaatan sistem 

teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi. 
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BAB V 

PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN 

 

ANALISIS SWOT 

Berdasarkan kondisi dan situasi di Fakultas Ekonomi Unsil, maka disusun 

analisis Strengts, Weekness, Opportunities, and Treaths (SWOT) yang dapat 

dilihat pada Tabel 5.1. Selanjutnya hasil analisis SWOT tersebut dibuatkan 

matriks urgensi SWOT (Tabel 5.2) dan kemudian dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menetapkan strategi pengembangan Fakultas Ekonomi Unsil 

pada tahun 2015-2019. 

Tabel 5.1 Analisis SWOT Pengembangan Fakultas Ekonomi Unsil 

Kekuatan (Strengts) Kelemahan (Weekness) 

Dosen berpendidikan S2  Kualitas lulusan masih rendah 

Terdapat LP2MP-PMP Jumlah hasil penelitian dan 

pengabdian masih rendah 

Dukungan pimpinan fakultas dan 

universitas untuk studi lanjut sangat 

tinggi 

Jumlah dosen yang berpendidikan S3 

dan professor masih rendah 

Terdapat sistem penjaminan mutu Kerjasama antara fakultas dengan 

institusi pemerintah maupun swasta 

masih rendah 

Terdapat UPT-TIK Jumlah sarana dan prasarana belum 

memadai 

  

Peluang (Oppoetunities) Tantangan (Treats) 

Animo user terhadap lulusan Fakultas 

Ekonomi meningkat 

Standar penggunan terhadap lulusan 

semakin tinggi 

Pelatihan penulisan ilmiah semakin 

terbuka 

Semakin tingginya persaingan 

memasuki jurnal nasional terakreditasi 

dan terindek 

Terdapat beasiswa studi lanjut dari 

Kemenristekdikti 

Kualitas sumber daya manusia asing 

semakin baik 

Networking antara Fakultas Ekonomi 

dengan pemerintah swasta semakin 

terbuka 

Banyak perguruan tinggi yang 

terakreditasi A dan sudah memiliki 

sertifikat ISO 

Pelatihan tata kelola organisasi semakin 

banyak 

Perguruan tinggi memberikan 

pelayanan berbasis IT 

 

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 
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Fakultas Ekonomi Unsil  serta peluang dan ancaman yang sedang dan akan 

dihadapi Fakultas Ekonomi Unsil, maka matrik urgenasi SWOT nya adalah : 

Tabel 5.2 Matriks  Urgensi SWOT Faktor Internal 

NO FAKTOR INTERNAL FAKTOR YANG LEBIH URGEN TOTAL 

BOBOT 

(%) 

  

KEKUATAN 

(Strengths) a b c d e f g h i j   

a 
Dosen berpendidikan 

S2    a c a a a a a a a 8 20,00 

b Terdapat LP2M-PMP 
a   c d b f b h b   3 7,50 

c 

Dukungan pimpinan 

fakultas dan 

universitas untuk studi 

sangat tinggi c c   c c c g c i c 7 17,50 

d 
Terdapat sistem 

penjaminan mutu a d c   d f g d d d 5 12,50 

e Terdapat UPT - TIK 
a b c d   e e h i j 2 5,00 

  
                          

  
KELEMAHAN 

(Weaknesses)                         

f 
Kualitas lulusan masih 

rendah a f c f e   f f f   5 12,50 

g 

Jumlah hasil penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat masih 

rendah a b g g e f   h h h 2 5,00 

h 

Jumlah dosen yang 

berpendidikan S3 dan 

profesor masih rendah a h c d h f h   h i 4 10,00 

i 

Kerjasama antara 

fakultas dengan 

institusi pemerintah 

maupun swasta masih 

rendah a b i d i f h h   i 3 7,50 

j 

Jumlah sarana dan 

prasarana belum 

memadai a 0 c d j 0 h i i   1 2,50 

  
                          

  
Jumlah 8 3 7 5 2 5 2 4 3 1 40 100,00 

Sumber : Hasil olah data 

Berdasarkan table 5.2. menunjukkan bahwa urutan faktor internal yang 

dinilai paling urgen adalah dosen berpendidikan S2 menjadi faktor utama untuk 

memenuhi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Jangka Panjang du Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi. 
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Tabel 5.3 Matriks  Urgensi SWOT Faktor Eksternal 

NO FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR YANG LEBIH URGEN     

  

PELUANG 

(Opportunities) a b c d e f g h i j TOTAL 

BOBOT 

(%) 

a 

Animo user terhadap 

lulusan Fakultas 

Ekonomi meningkat   a c d a a a a a a 7 15,56 

b 
Pelatihan penulisan 

ilmiah semakin banyak a   b d e f b b i b 4 8,89 

c 

Terdapat beasiswa studi 

lanjut dari 

Kemenristekdikti c b   c c f g c c c 6 13,33 

d 

Networking antara 

Fakultas Ekonomi 

dengan Pemerintah 

maupun swasta semakin 

terbuka d d c   d f d h d j 5 11,11 

e 

Pelatihan  tata kelola 

organisasi semakin 

banyak a e c d   e e e i j 4 8,89 

                            

  ANCAMAN (Threats)                         

f 

Standar pengguna 

terhadap lulusan semakin 

tinggi a f f f e   f f i j 5 11,11 

g 

Semakin tingginya 

persaingan memasuki 

jurnal nasional 

terakreditasi dan 

terindek  a b g d e f   g i j 2 4,44 

h 

Kualitas sumber daya 

manusia asing semakin 

baik a b c h e f g   h j 2 4,44 

i 

Banyak perguruan tinggi 

yang terakreditasi A dan 

sudah memiliki sertifikat 

ISO a i c d i i i h   i 5 11,11 

j 

Perguruan tinggi yang 

memberikan pelayanan 

berbasis IT semakin 

banyak a b c j j j j j i   5 11,11 

                            

  Jumlah 7 4 6 5 4 5 2 2 5 5 45 100,00 

Sumber : Hasil olah data 

Hasil analisis terhadap Tabel 5.3 diperoleh informasi bahwa animo user 

terhadap lulusan  Fakultas Ekonomi meningkat menempati urutan pertama dan 

dianggap paling penting. 

Fakultas Ekonomi melakukan evaluasi untuk mengetahui peta kekuatan 

faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi, maka Fakultas 

Ekonomi berada pada kuadran I, sehingga strategi yang dibutuhkan adalah strategi 

pengembangan. 
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MATRIKS KUADRAN SWOT

S= 1,53 S = 1,53

W= 0,55

0,98

O = 1,154

T = 0,68

0,47

O = 1,154 T = 0,68

W= 0,55

KUADRAN I KUADRAN II

KUADRAN III KUADRAN IV

VMTS FAKULTAS EKONOMI UNSIL

 

Gambar 5.1. Matrik SWOT Fakultas Ekonomi 

 

Selanjutnya berdasarkan matrik SWOT dan Peta analisis, maka langkah 

berikutnya menentukan Strategi Pengembangan Fakultas Ekonomi, sebagai 

berikut: 

Tabel 5.4 Formulasi Sasaran strategis 

 

Kekuatan (Strengts) Kelemahan (Weekness) 

Dosen berpendidikan S2  Kualitas lulusan masih rendah 

Terdapat LP2MP-PMP 

Jumlah hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat masih 

rendah 

Dukungan pimpinan fakultas 

dan universitas untuk studi 

lanjut sangat tinggi 

Jumlah dosen yang 

berpendidikan S3 dan 

professor masih rendah 

Terdapat sistem penjaminan 

mutu 

Kerjasama antara fakultas 

dengan institusi pemerintah 

maupun swasta masih rendah 

Terdapat UPT-TIK 
Jumlah sarana dan prasarana 

masih rendah 

 Strategi S-O 

Peluang (Oppoetunities) 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai standar 

nasional 

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penelitian yang 

bermanfaat untuk pengembangan sains dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

3. Meningkatnya  kapasitas  dan  kualitas  pengabdian  

yang  bermanfaat  dan  memenuhi kebutuhan 

masyarakat; 

Animo user terhadap lulusan 

Fakultas Ekonomi meningkat 

Pelatihan penulisan ilmiah 

semakin terbuka 

Terdapat beasiswa studi lanjut 

dari Kemenristekdikti 

Networking antara Fakultas 
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Ekonomi dengan pemerintah 

swasta semakin terbuka 

4. Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian dengan lembaga di tingkat 

lokal, nasional, dan internasional. 

5. Meningkatkan profesionalisme tatakeliola dan 

kelembagaan dengan penerapan prinsip good 

governance 

Pelatihan tata kelola organisasi 

semakin banyak 

 

Tantangan (Treats) 

Standar penggunan terhadap 

lulusan semakin tinggi 

Semakin tingginya persaingan 

memasuki jurnal nasional 

terakreditasi dan terindek 

Kualitas sumber daya manusia 

asing semakin baik 

Banyak perguruan tinggi yang 

terakreditasi A dan sudah 

memiliki sertifikat ISO 

Perguruan tinggi memberikan 

pelayanan berbasis IT 

 

Dengan memperhatikan tabel 5.4, maka dari strategi S-O diperoleh sasaran 

strategis selanjunya diturunkan kepada program strategis, kegiatan, dan sasaran 

kegiatan, sebagai berikut : 

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 :  

 Evaluasi kurikulum 

 Revisi/penyusunan kurikulum 

 Penyusunan dokumen pengelolaan akademik 
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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 

 

Sasaran Strategis 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penelitian yang 

bermanfaat untuk pengembangan sains dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat 
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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 

Sasaran Kegiatan : 

 Pengembangan hasil pengabdian kepada berorientasi HKI 

 Pelatihan pengembangan teknologi tepat guna 
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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 local, 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 : 

 Studi banding ke perguruan tinggi/instansi terkait 

 Inisiasi kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi terkait 

 

Sasaran Strategis 5. Meningkatkan profesionalisme tata kelola dan kelembagaan 
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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 

Kegiatan 5.3.1. Pengembangan sistem informasi terintegrasi 

Sasaran Kegiatan : 

 Penguatan penggunaan sistem administrasi terpadu 

 Sosialisasi pemanfaatan program sistem informasi terpadu 
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 Penyusunan mekanisme dan SOP pelayanan untuk mendukung 

kegiatan akademik dan adminitrasi 

 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran (VMTS) 

Untuk mengetahui keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program 

stratgis dan arah kebijakan dapat di lihat pada table di bawah ini. 

 

Tabel 5.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, (VMTS) 

Visi Misi Tujuan Sasaran 

“Menjadi Fakultas 

yang tangguh 

dalam 

penyelenggaraan 

pendidikan untuk 

menghasilkan 

lulusan unggul 

dalam Ilmu 

Ekonomi dan 

Bisnis yang 

berwawasan 

kebangsaan dan 

berjiwa wirausaha 

di tingkat nasional 

tahun 2022” 

 

Menyelenggarakan 

pendidikan yang 

professional dan 

akuntabel untuk 

menghasilkan lulusan 

unggul dalam Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis 

yang berwawasan 

kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

 

Terselenggaranya 

pendidikan yang 

professional dan 

akuntabel untuk 

menghasilkan lulusan 

unggul dalam Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis 

yang berwawasan 

kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

 

Meningkatnya 

kualitas 

pembelajaran 

unggul sesuai 

standar nasional; 

 

Melaksanakan 

penelitian yg 

berkualitas yang 

menghasilkan 

pemikiran di bidang 

ilmu ekonomi dan 

bisnis untuk 

dipublikasikan dan 

bermanfaat bagi 

masyarakat 

 

Menghasilkan penelitian 

yg berkualitas di bidang 

ilmu ekonomi dan bisnis 

untuk dipublikasikan dan 

bermanfaat bagi 

masyarakat 

 

Meningkatnya  

kapasitas   dan  

kualitas  

penelitian  yang  

bermanfaat  

untuk  

pengembangan  

sains  dan  

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat; 

Melaksanakan 

pengabdian pada 

masyarakat sebagai 

wahana untuk 

mengimplementasikan 

ilmu Ekonomi dan 

Bisnis untuk 

kesejahteraan 

masyarakat. 

Menghasilkan Produk 

pengabdian pada 

masyarakat sebagai 

wahana untuk 

mengimplementasikan 

ilmu Ekonomi dan Bisnis 

untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

Meningkatnya  

kapasitas  dan  

kualitas  

pengabdian  yang  

bermanfaat  dan  

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat; 

Melaksanakan kerja 

sama yang produktif, 

bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan 

lembaga di tingkat 

lokal, nasional, dan 

internasional. 

Terciptanya jaringan 

kerja sama yang 

produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan 

lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan 

internasional. 

Meningkatnya 

kerjasama dalam 

bidang 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

dengan lembaga 

di tingkat lokal, 

nasional, dan 



 
 

22 

internasional. 

Mendorong 

terwujudnya good 

governance  dalam 

manajemen tingkat 

fakultas 

 

Terwujudnya prinsip 

good governance  dalam 

manajemen tingkat 

fakultas 

 

Meningkatnya   

profesionalisme   

tatakelola   dan   

kelembagaan   

dengan   

penerapan   

prinsip good 

governance   
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BAB VI 

PENUTUP 

Rencana Strategis Fakultas Ekonomi 2015 – 2019 merupakan kumpulan dari 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan Fakultas. 

Tentunya dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari civitas akademika, sehingga 

renstra ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 
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