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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmad dan hidayahnya, 

sehingga Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

untuk tahun 2017 – 2027 dapat tersusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, RENOP ini dapat digunakan untuk menyusun keperluan program 

kerja prodi pendidikan bahasa Indonesia.  

Melalui penyusunan rencana operasional ini, maka arah pengembangan 

program studi akan menjadi lebih terarah dan juga sebagai komitmen bersama 

segenap civitas academica khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

dalam menjadikan program studi berkualitas dalam bidang keguruan dan pendidikan bahasa, 

sastra Indonesia berbasis riset terapan dengan dijiwai nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan 

kepesantrenan pada tahun 2027 di tingkat nasional.  

Rencana operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Bahasa  Indonesia ini 

merupakan penjabaran dari rencana strategis prodi tahun 2017 – 2027. Dokumen 

rencana operasional memuat rumusan rencana dan target capaian untuk setiap 

tahunnya dari masing-masing sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis 

program studi pendidikan bahasa Indonesia. 

Akhirnya, semoga rencana operasional ini dapat digunakan sebagai pijakan 

untuk lebih memajukan dan mengembangkan program studi dan menghasilkan 

tunas bangsa pendidikan yang lebih berkualitas ke depannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dokumen rencana operasional Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan 

penjabaran terperinci dari rencana strategis program studi tahun 2017 – 2027. Dokumen 

rencana operasional memuat rumusan rencana dan target capaian untuk setiap tahunnya 

berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Target-target yang telah ditetapkan dalam 

dokumen rencana operasional ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh pengelola 

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia.  

Rencana operasional yang telah disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan 

indikator untuk mewujudkan visi-misi 2017 s.d. 2027. Adapun penjabaran dari isi rencana 

operasional ini dikelompokkan berdasarkan tridharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian. Melalui penetapan indikator kerja dan target yang dietapkan, 

diharapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan terkendali secara 

maksimal.  

Rumusan rencana operasional ini disusun secara partisipatif dan kontributif dengan 

melibatkan berbagai pihak terkait, baik pimpinan Billfath, pimpinan fakultas, dosen, guru, dan 

perwakilan mahasiswa.  Target yang ditetapkan dalam rumusan rencana operasional ini 

merupakan hasil kesepakatan bersama.  Target capaian kuantitatif yang telah diperinci merupakan 

ketentuan dan harapan yang harus dicapai dalam pengembangan prodi, dalam rangka mewujudkan 

prodi Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai prodi yang berkualitas dalam bidang pendidikan pada 

tahun 2027.  
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 

2.1 Visi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Visi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia adalah menjadi program studi 

berkualitas dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan bahasa, sastra Indonesia 

berbasis riset terapan dengan dilandasi nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan 

kepesantrenan pada tahun 2027 di tingkat nasional. 

 

Bekualitas bermakna “mutu”. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki harapan dan keyakinan untuk menjadi program 

studi yang bermutu di tingkat nasional pada tahun 2027. Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia memiliki mutu, baik di bidang pendidikan, pengajaran, maupun penelitian dan 

pengabdiannya, sehingga para lulusannya dapat diserap dengan baik di dunia kerja.  

 

Berkualitas dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan bahasa, sastra Indonesia. 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah lulusan dari Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia memiliki kualitas dalam pendidikan, pengajaran, pengembangan bahan serta 

media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, sehingga siap untuk bersaing dengan 

lulusan program studi yang sama dari perguruan tinggi lain di tingkat nasional. 

 

Berbasis riset terapan. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa setiap penelitian dan 

pengabdian yang dilakukan oleh lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dapat 

diaplikasikan di dunia kerja terutama dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, hasil karya 

lulusan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk terapan.  

 

Dengan dilandasi nilai-nilai keislaman, kepesantrenan, dan keindonesian. Maksud 

dari pernyataan tersebut adalah para dosen, tenaga pendidik, mahasiswa dan alumni 

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Billfath dalam setiap kegiatan selalu didasari 

dengan akidah dan akhlak yang baik, sehingga dapat dicontoh oleh peserta didiknya. Selalu 

menunjukkan rasa tenggang rasa serta gotong royong dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan di bidang keahliannya. Gemar memperbaharui ilmu yang berkaitan dengan 

profesinya, dan dapat menyatu dengan lingkungan, baik lingkungan kerja maupun 

lingkungan masyarakat.  
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2.2 Misi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Sejalan dengan visi Program Studi Pendidikan Bahasa IndonesiaUniversitas Billfath, maka 

dapat dirumuskan beberapa misi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu:  

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dalam bidang bahasa dan sastra 

Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia (guru) yang profesional, 

baik dari segi kompetensi profesionalisme, kompetensi pedagogik, 

kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian dengan dijiwai nilai-nilai 

keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan.  

2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas berbasis riset terapan dalam bidang 

pendidiikan bahasa dan sastra Indonesia.  

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia serta pendidikan pada umumnya dalam rangka 

mengimplementasikan IPTEK di masyarakat yang didasarkan pada prinsip 

kemandirian dan berwawasan ke depan.  

4. Menyelenggarakan kerja sama dengan instansi lain untuk meningkatkan kualitas di 

bidang kependidikan, penelitian, dan pengabdian. 

 

2.3 Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Berdasarkan visi dan misi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Billfath, 

maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Menghasilkan pendidik yang berkualitas dalam bidang bahasa dan sastra 

Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia (guru) yang profesional, 

baik dari segi kompetensi profesionalisme, kompetensi pedagogik, kompetensi 

sosial, dan kompetensi kepribadian dengan tetap dijiwai oleh nilai-nilai 

keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan.  

2. Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dalam mengembangkan keilmuan, 

pendidikan, dan teknologi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesuai 

dengan tuntutan dan perkembangan zaman berdasarkan kebutuhan 

pembangunan masyarakat dengan dijiwai prinsip-prinsip ilmiah dan kreativitas 

serta dijiwai nilai keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan.  

3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas di bidang 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia serta pendidikan pada umumnya dalam 

rangka mengimplementasikan IPTEK di masyarakat yang didasarkan pada prinsip 
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kemandirian dan berwawasan ke depan dengan tetap dijiwai oleh nilai keislaman, 

keindonesian, dan kepesantrenan.  

4. Menghasilkan kerja sama dengan berbagai instansi untuk meningkatkan kualitas di 

bidang kependidikan, penelitian, dan pengabdian. 

 

2.4 Sasaran Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Sasaran pengembangan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesiaadalah: 

1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia 

(guru) yang profesional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, baik 

dari segi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan 

kompetensi kepribadian serta keilmuan penunjang lainnya (jurnalistik, peneliti bahasa 

dan sastra, dan pembinaan bahasa serta pengembang BIPA dan wirausaha muda bidang 

bahasa dan sastra Indonesia) dengan tetap dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, 

keindonesian, dan kepesantrenan.  

2. Terwujudnya pelaksanakan penelitian dan kajian yang mendalam serta keberkualitasan 

guna mengembangkan keilmuan, pendidikan, dan teknologi pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman berdasarkan 

kebutuhan pembangunan masyarakat dengan dilandasi prinsip-prinsip ilmiah dan 

kreativitas serta dijiwai nilai keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan.  

3. Terwujudnya pelaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang pendidikan bahasa 

dan sastra Indonesia serta pendidikan pada umumnya dalam rangka 

mengimplementasikan IPTEK di masyarakat yang didasarkan pada prinsip kemandirian 

dan berwawasan ke depan dengan tetap dijiwai oleh nilai keislaman, keindonesian, dan 

kepesantrenan.  

4. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak terkaitan secara berkelanjutan, baik lokal, 

nasional, maupun internasional guna pemertahanan dan pengembangan Program Studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia. 
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BAB III 

STRATEGI PENCAPAIAN, INDIKATOR, DAN TARGET CAPAIAN 

 

Untuk mencapai agar terwujudnya sasaran Program Studi yang relevan dengan misinya, 

maka upaya atau Strategi Pencapaian yang dilakukan Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia sebagai berikut: 

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

1) Membantu dana studi lanjut 

2) Optimalisasi penjaringan informasi beasiswa S3 bagi dosen 

3) Memfasilitasi kegiatan dosen untuk memperoleh beasiswa S3 

4) Optimalisasi dan memfasilitasi dosen dalam peningkatan jenjang jabatan fungsional 

5) Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk membuat dan meng-ISBN-kan buku ajar 

atau buku teks 

6) Menjaring informasi dan mengikutsertakan dosen dalam pelatihan pembuatan buku 

ajar 

7) Memotivasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan 

organisasi profesi dosen melalui kegiatan temu ilmiah/workshop baik lokal maupun 

nasional. 

8) Optimalisasi bimbingan PA (dosen dan mahasiswa) sebagai sarana pembinaan, 

kontrol, dan pengembangan mahasiswa yang diselenggarakan minimal 3 kali dalam 1 

semester. 

9) Mengevaluasi mutu pembelajaran di setiap semesternya 

10) Mengevaluasi mutu pembelajaran di setiap semesternya 

11) Memotivasi dan mempersiapkan secara lengkap perangkat pembelajaran 

12) Memotivasi dan senantiasa mengingatkan dosen agar dalam pembelajaran dapat 

memanfaatkan media, metode, dan teknologi pembelajaran 

13) Memfasilitasi dosen untuk mempelajari teknologi pembelajaran 

14) Optimalisasi kehadiran dosen dalam pembelajaran 

15) Optimalisasi penilaian pembelajaran yang bervariatif dan objektif 

16) Optimalisasi kegiatan pelatihan dan pembibingan mahasiswa dalam berorganisasi 

17) Melakukan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangannya 

(Kurikulum Berbasis KKNI) Peningkatan kualitas kurikulum Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesiadilakukan dengan mengevaluasi dan merevisi kurikulum prodi empat 

tahun sekali, sehingga diperoleh kurikulum yang menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan kebutuhan di sekolah dan dunia kerja. 
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18) Meningkatkan kerjasama dengan pengguna (sekolah), pemerintah daerah, dan instansi 

terkait baik untuk kegiatan akademik maupun nonakademik. 

19) Optimalisasi perawatan sarana dan prasarana pembelajaran dan dalam 

pengembangan minat dan bakat mahasiswa 

20) Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana dalam memfasilitasi dan 

mendukung minat, bakat, dan kompetensi mahasiswa. 

21) Optimalisasi ketersediaan buku referensi di perpustakaan 

22) Optimalisasi kapasitas dan area hotspot di seluruh wilayah bagian kampus 

 

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan  

1) Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melaksanakan penelitian di setiap 

semesternya. 

2) Optimalisasi dalam menjaring informasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti 

hibah penelitian yang dikti selenggarakan di setiap tahun. 

3) Meningkatkan kompetensi dosen dalam bidang penelitian dengan mengikuti pada 

kegiatan penulisan karya ilmiah. 

4) Evaluasi konsistensi hasil penelitian yang dibuat.  

 

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat di setiap semesternya. 

2) Bekerjasama dengan mahasiswa, alumni, dan instansi terkait yang dapat mendukung 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya dapat digunakan 

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 

3) Senantiasa mengevaluasi konsistensi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan 

oleh Program Studi. 

Gambaran lebih rinci tantang target pencapaian tujuan program studi setiap tahun pada 

periode 2017 – 2027, sebagai upaya untuk mewujudkan visi Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesiasebagai berikut.  
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Tahapan Strategi Pencapaian 

No Sasaran Program TAHAPAN STRATEGI PENCAPAIAN 

  BASELINE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Pendidikan dan Pengajaran 

a. Peningkatan kualitas 

dosen 

Jumlah dosen yang 

S2=100% dan 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

S2=100

% 

S3=0% 

Jumlah dosen 

dengan jabatan 

Asisten Ahli 0% 

0% 0% 12,5% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Proses peng- ISBN 

buku ajar 

0% 0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 25% 25% 25% 50% 50% 

Termotivasinya 

seluruh dosen untuk 

mengikuti hibah 

penulisan buku ajar 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 12,5% 12,5% 12,5% 25% 25% 

12,5% dosen prodi 

tergabung dalam 

organisasi profesi 

0% 12,5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0% dosen prodi 

mengikuti temu ilmiah  

0% 12,5% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b. Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan 

pembelajaran 

0% dosen 

menggunakan e-

learning  

0% 0% 0% 12,5% 12,5% 12,5% 25% 25% 25% 25% 25% 

37,5% dosen 

menggunakan hasil 

penelitian  

37,5% 37,5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

50% dosen 

memanfaatkan artikel 

ilmiah nasional dan 

internasional 

50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

c. Peningkatan kualitas 

lulusan secara 

konsisten 

IPK rata-rata 3,17 0 0 0 0 3,17 3,18 3,20 3,21 3,22 3,23 3,25 

0% Lulusan terserap 

lapangan kerja 

0 0 0 0 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50% 

Rata-rata masa 

menempuh studi 

0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 
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mahasiswa 4 tahun 

Meningkatkan peluang 

untuk mendapatkan 

bantuan sarana dan 

prasarana 

0 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 

d. Peningkatan 

kompetensi 

penunjang bagi 

mahasiswa 

Pelatihan jurnalistik 

bagi mahasiswa 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Workshop 

keterampilan 

berbahasa dan 

bersastra Indonesia 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pelatihan 

kepemimpinan 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pelatihan pembuatan 

media pembelajaran 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pelatihan 

kewirausahaan 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

e. Pemuktahiran 

kurikulum 

Program studi 

menyesuaikan 

kurikulum yang 

berjalan dengan 

kurikulum KKNI 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

f. Sarana dan 

Prasarana 

80% ruang kuliah, 

laboratorium 

microteaching, dan 

laboratorium bahasa 

dalam kondisi baik dan 

nyaman. 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 

Ketersediaan buku 

teks penunjang 

sebanyak 100 judul 

perkuliahan di 

perpustakaan 

100 200 400 500 600 700 800 900 1000 1000 1000 

Peningkatan 

pemeliharaan alat di 

laboratorium 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ketersediaan ruang 

UKM bagi mahasiswa 

0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 



RENCANA OPERASIONAL PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  9 
 

2. Penelitian dan Pengabdian 

a. Penyelenggaraan 

penelitian 

Jumlah penelitian 

dosen tetap 2 judul 

pertahun 

3 8 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

Sebanyak 1 judul 

penelitian memperoleh 

hibah dikti dosen 

pemula 

0 1 3 4 5 6 6 6 6 6 6 

b. Peningkatan publikasi 

karya ilmiah 

25% hasil penelitian 

sudah diolah menjadi 

artikel ilmiah yang 

dipublikasikan di jurnal 

fakultas/jurnal nasional 

lainnya 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mengadakan jurnal 

BASA (Bahasa Sastra) 

pendidikan bahasa 

Indonesia 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Sebanyak 2% dosen 

memiliki artikel ilmiah 

yang dimuat pada 

jurnal nasional 

terakreditasi 

0 12,5% 15% 17,5% 20% 22,5% 25% 27,5% 30% 32,5% 35% 

c. Pelibatan mahasiswa 

dalam penelitian 

Peningkatan kerja 

sama penelitian  

Persentase mahasiswa 

yang terlibat dalam 

penelitian dosen 5% 

0 0 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 

3. Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan 

kegiatan pengabdian 

masyarakat program 

studi 

Persentase 

partisipasi dosen 

dalam kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

sebesar 100% 

12,5% 25% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b. Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan 

Sumber 

pembiayaan 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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kegiatan pengabdian 

masyarakat program 

studi 

10% diperoleh dari 

pihak luar Universitas 

Billfath 

c. Pelibatan mahasiswa 

dalam pengabdian 

kepada masyarakat 

Melibatkan 

mahasiswa 

sebesar 10% 

0 0 15% 17,5% 20% 22,5% 25% 27,5% 30% 32,5% 35% 

4. Kerja sama dengan instansi lain 

 Peningkatan kerja 

sama dalam bidang 

pendidikan, 

penelitian, dan 

pengabdian 

kerja sama dengan 

instansi lain 

0 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Rencana Operasional (RENOP) program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 

tahun 2017 - 2027. Dokumen rencana operasional memuat rumusan secara kuantitatif rencana 

dan target capaian untuk setiap tahunnya dari masing-masing sasaran yang ditetapkan dalam 

rencana strategis Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia.  

Target capaian yang ditetapkan dalam setiap tahunnya merupakan hasil komitmen 

bersama segenap civitas akademika, khususnya unsur program studi pendidikan bahasa 

Indonesia. Tagert capaian yang telah ditetapkan setiap tahun menjadi arah pengembangan 

program studi untuk mencapai visi misi program studi. Bilamana terjadi perubahan lingkungan 

strategis di luar dari yang ditetapkan yang menyebabkan rencana opersional berubah, maka akan 

dilakukan inisiatif perubahan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesiadan atas kebijakan 

serta pertimbangan Rektor Universitas Billfath Lamongan. 

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunannya, prodi pendidikan bahasa Indonesia 

bertekad dengan niat yang sungguh-sungguh dan dengan komitmen bersama, visi menjadi 

program studi berkualitas dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan bahasa, sastra Indonesia 

berbasis riset terapan dengan dilandasi nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan 

pada tahun 2027 di tingkat nasional. 

 


