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KATA PENGANTAR  
 
 

Puji Syukur kepada Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan 

hidayahnya, sehingga Rencana Strategis Program Studi Pendidikan Bahasa 

IndonesiaUiversitas Billfath dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Rencana strategis ini disusun berdasarkan evaluasi dan kondisi Program Studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia. Renstra yang disusun ini dikembangkan berdasarkan arah 

kebijakan pendidikan dan pangsa pasar di dunia pendidikan saat ini serta tetap dijiwai oleh 

nilai keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan. Renstra ini dikembangkan untuk kurun 

waktu 2017 sampai 2027. 

Dalam rencana strategis ini memuat empat BAB, yaitu BAB I sebagai pendahuluan 

yang memberikan gambaran umum Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. BAB II 

berisi tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. 

BAB III memuat isu strategis, kondisi program studi, dan strategi pengembangannya. BAB 

IV sebagai penutup.  

Keberhasilan implementasi rencana strategis ini sangat bergantung pada 

pemahaman serta komitmen seluruh unsur yang ada di Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia, khusus Universitas Billfath umumnya, dan peran serta masyarakat dan 

pemerintah daerah. Rencana strategis ini tentu disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan 

acuan dalam menjalankan setiap aktivitas dan pengembangan Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesiauntuk tahun akademik 2017 sampai 2027.  

Tidak lupa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesiamengucapkan terima kasih 

kepada segenap pihak yang ikut membantu dalam penyusunan rencana strategis ini. 

Akhirnya, kami berharap semoga rencana strategis ini memberikan manfaat dan meberikan 

kontribusi yang besar dalam pengembangan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 

sehingga apa yang dicita-citakan bisa terwujud. 

 

Lamongan, 6 Oktober 2018 
Ketua Program Studi 
 
 
 
Sukiman, M.Pd. 
NIDN 0710018611 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Rencana strategis Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesiadisusun dan 

dikembangkan berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan serta rencana strategis Universitas Billfath tahun 2017 – 2027. Rencana 

strategis yang disusun berisi cita-cita dan komitmen bersama tentang harapan dan kondisi 

ideal yang ingin diraih di masa mendatang. Rencana strategis yang disusun telah 

mempertimbangkan berbagai potensi dan peluang yang dimiliki, tantangan, serta ancaman 

yang datang dari lingkungan, serta yang sedang berlangsung dan akan datang.  

 

Melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan, program studi 

merumuskan tujuan dan sasaran kegiatan yang akan dicapai di setiap tahunnya. Cita-cita 

dan komitmen visi, misi, dan rencana strategis Universitas Billfath dan program studi 

menfokuskan serta mengembangkan diri pada penyelenggaraan tridharma perguruan 

tinggi, yakni penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

 

Rencana strategis disusun sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan 

pengembangan program studi. Setiap keputusan yang diambil dan langkah yang akan 

ditempuh oleh setiap unsur pada setiap level telah menjadi ketetapan bersama. Rencana 

strategis ini disusun berdasarkan keinginan dan kebutuhan bersama untuk dijadikan 

pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Billfath dan Program Studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia. 

 

Rencana strategis ini juga dijadikan dasar dalam menetapkan setiap regulasi tata 

kelola Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Billfath. Rencana strategis 

yang disusun kemudian disosialisasikan pada segenap civitas academica Universitas Billfath 

dan khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selain itu, rencana strategis 

disusun dan dijabarkan secara operasional, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh 

segenap pihak.   
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 
 

A. Visi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 
 

Visi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesiaadalah menjadi program studi 

berkualitas dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan bahasa, sastra Indonesia berbasis 

riset terapan dengan dijiwai nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan pada 

tahun 2027 di tingkat nasional. 

 

B. 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. 

 
C. Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Tujuan pengembangan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesiaadalah: 

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.  
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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 

semangat 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 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. 

 
D. Sasaran Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Berdasarkan visi dan misi Program Studi Pendidikan Bahasa IndonesiaUniversitas 

Billfath, maka ada beberapa sasaran dalam pengembangan program studi, yaitu: 

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.  

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka usaha yang dilakukan, yaitu:  

a. Peningkatan kualitas dosen 

1) Dosen prodi pendidikan bahasa Indonesia pada tahun akademik 2018/2019 

sudah berkualifikasi sesuai standar pemerintah, dengan kualifikasi 

pendidikan minimal S2 serta memiliki kompetensi yang linear dengan 

bidang penugasannya.  

2) Optimalisasi dan membantu dosen dalam peningkatan jenjang jabatan 

fungsional, sehingga para dosen yang sudah memenuhi syarat segera 

memiliki jabatan fungsional.   

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

atau buku teks. 
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4) Mendorong dan memotivasi dosen dalam menyusun karya ilmiah berupa buku ajar, 

sehingga dapat di-ISBN-kan dan bersertifikat HAKI.  

5) Mendorong dan memotivasi dosen program studi aktif dan tergabung dalam 

organisasi profesi. 

6) Mendorong dan meotivasi dosen, agar aktif dalam kegiatan temu ilmiah 

dalam rangka memperoleh wawasan dan pengetahuan serta 

mengembangkan disiplin keilmuan yang dimiliki. 

 

b. Peningkatan kualitas pembelajaran 

1) Penggunaan E-Learning di dalam pembelajaran minimal pada tahun 2027 

sudah tercapai sebesar 500%. 

2) Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan pada tahun 2027 minimal sudah tercapai 100% dosen sudah 

memanfaatkan hasil penelitian.  

3) Menggunakan artikel-artikel ilmiah, baik nasional maupun internasional 

untuk tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, minimal pada tahun 

2027 sudah tercapai sebesar 100%.  

4) Mengadakan workshop internal bersama para dosen program studi untuk 

membuat rancangan pembelajaran.  

 

c. Peningkatan mutu lulusan secara konsisten  

1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata ≥ 3,17 pada tahun 2027.  

2) Terserapnya lulusan di lapangan kerja dengan masa tunggu 3,5 bulan pada 

tahun 2027. 

3) Dalam setiap angkatan, rata-rata mahasiswa menempuh studi selama 4 

tahun. 

4) Banyaknya peluang memperoleh beasiswa atau bantuan belajar karena 

capaian prestasi mahasiswa. 

 

d. Peningkatan kompetensi penunjang bagi mahasiswa  

1) Rutin diselenggarakannya workshop keterampilan berbahasa dan bersastra 

bagi mahasiswa setiap tahunnya. 

2) Rutin dilaksanakannya pelatihan penulisan kreatif sastra untuk mahasiswa. 
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3) Rutin digiatkannya pengembangan kelompok-kelompok kegiatan kajian 

bahasa dan sastra Indonesia. 

4) Rutin dilaksanakan pelatihan kepemimpinan di setiap tahunnya. 

5) Rutin dilaksnakan pelatihan pembuatan media pembelajaran di setiap 

tahunnya. 

6) Rutin diselenggarakan pelatihan kewirausahaan di setiap tahunnya, 

sehingga mahasiswa di tahun 2027 sudah dapat merintis, mengelola, dan 

memasarkan hasil berwirausahanya. 

 

e. Pemutakhiran kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK 

1) Penyesuaian kurikulum yang berjalan sesuai dengan kurikulum SNPT yang 

mengacu pada KKNI sehingga terbentuk kurikulum yang sesuai kompetensi 

yang dibutuhkan.  

 

f. Sarana dan Prasarana  

1) Tercapainya buku teks/penunjang pembelajaran. 

2) Tercapainya akses e-jurnal yang dapat diakses oleh mahasiswa secara gratis. 

 

2. Terwujudnya pelaksanakan penelitian dan kajian yang mendalam serta memiliki 

keunggulan guna 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.  

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka usaha yang dilakukan, yaitu:  

a. Mendorong dan memotivasi dosen agar selalu melakukan penelitian di setiap 

semesternya yang dapat menjawab permasalahan di bidang keterampilan 

berbahasa dan bersastra Indonesia  

b. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan dana hibah penelitian 

dosen pemula dari Kemenristek DIKTI.  

c. Mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah untuk mahasiswa agar dapat 

memperoleh dana hibah penelitian dari DIKTI.  

d. Memfasilitasi dosen untuk menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah 

nasional terakreditasi dan internasional.  
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e. Mengadakan kerjasama penelitian antar institusi dan prodi dengan banyak 

perguruan tinggi lain.  

 
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.  

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka usaha yang dilakukan, yaitu:  

a. Mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di setiap semesternya 

yang membahas dan memberikan solusi kepada masyarakat tentang 

keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia baik yang bersifat teoretik 

maupun praktik  

b. Mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sumber 

pembiayaannya 10% berasal dari pihak luar kampus.  

c. Semakin luasnya kerjasama pengabdian kepada masyarakat antara 

institusi/program studi dengan pihak masyarakat (desa) dan perguruan tinggi 

lain 

 

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, Program Studi Pendidikan Bahasa 

IndonesiaUniversitas Billfath menetapkan strategi pengembangan lima tahun ke depan 

yang mencakup aktuliasasi tri dharma perguruan tinggi, yaitu:  

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

1) Membantu mencarikan dana studi lanjut bagi para dosen yang memiliki 

kinerja yang bagus dan layak untuk ditugaskan studi. 

2) Mengoptimalisasikan informasi beasiswa S3 bagi para dosen agar dapat 

bersaing dengan dosen lain untuk memperoleh bantuan beasiswa. 

3) Membantu dan menfasilitasi dosen untuk memperoleh beasiswa S3. 

4) Membantu dan menfasilitasi dosen untuk meningkatkan jabatang 

fungsionalnya. 

5) Memotivasi dan menfasilitasi dosen untuk membuat dan meng-ISBN-kan 

buku ajar/buku teks. 

6) Menjaring informasi dan mengikutsertakan dosen dalam pelatihan 

pembuatan buku ajar. 
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7) Memotivasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan 

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

nasional, dan internasional di setiap tahunnya. 

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) Memotivasi dan mempersiapkan secara lengkap perangkat pembelajaran. 

11) Memotivasi dan senantiasa mengingatkan dosen agar dalam pembelajaran 

dapat memanfaatkan media, metode, dan teknologi pembelajaran. 

12) Memfasilitasi dosen untuk mempelajari teknologi pembelajaran. 

13) Optimalisasi kehadiran dosen dalam pembelajaran. 

14) Optimalisasi penilaian pembelajaran yang bervariatif dan objektif. 

15) Optimalisasi kegiatan pelatihan dan pembibingan mahasiswa dalam 

berorganisasi. 

16) 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. 

17) Meningkatkan kerjasama dengan pengguna (sekolah), pemerintah daerah, 

dan instansi terkait baik untuk kegiatan akademik maupun nonakademik. 

18) Optimalisasi perawatan sarana dan prasarana pembelajaran dan dalam 

pengembangan minat dan bakat mahasiswa. 

19) Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana dalam memfasilitasi dan 

mendukung minat, bakat, dan kompetensi mahasiswa. 

20) Optimalisasi ketersediaan buku referensi di perpustakaan. 

21) 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. 
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2) Optimalisasi dalam menjaring informasi dan memfasilitasi dosen untuk 

mengikuti hibah penelitian dikti yang diselenggarakan di setiap tahun. 

3) Meningkatkan kompetensi dosen dalam bidang penelitian dengan 

mengikutkan pada kegiatan penulisan karya ilmiah. 

4) Evaluasi konsistensi hasil penelitian yang telah 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 
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BAB III 

ISU STRATEGIS, KONDISI PROGRAM STUDI, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

 

A. Isu Strategis  

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan paradigma terhadap pendidikan 

menyebabkan terjadinya penyesuaian arah kebijakan Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Program studi harus 

mampu menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan 

dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Melihat kondisi seperti itu, Program 

Studi Pendidikan Bahasa Indonesia harus mampu menghasilkan sumber daya yang 

bermanfaat dan dibutuhkan di dunia kerja dengan kualifikasi yang sesuai sebagai mana 

diharapkan oleh stakeholder.  

Konteks sumber daya yang dibicarakan ialah bagaimana pemenuhan kebutuhan 

yang mapan di bidang pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter. Untuk itu, prodi 

senantiasa berupaya meningkatkan mutu di berbagai bidang, baik di bidang pendidikan 

dan pengajaran yang menyangkut kurikulum, sumber daya manusia, mahasiswa, 

kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana, penyelenggaraan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dan sistem informasi. 

 
B. Kondisi Program Studi 

Dalam menyusun rencana strategis, maka kondisi internal lembaga dan Program 

Studi Pendidikan Bahasa Indonesia menjadi sangat penting.  Kondisi lembaga dan 

program studi perlu dijadikan pertimbangan agar perencanaan yang telah disusun 

dapat diharapkan. Melalui pemahaman terhadap kondisi yang ada program studi dapat 

merumuskan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan diri dalam menghadapi 

ancaman, dengan memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang dimiliki serta 

meminimalkan kelemahan.  

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia telah mengidentifikasi secara 

saksama dan memaparkan secara detail mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh komponen program 

studi, maka dapat diketahui bahwa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai berikut.  
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1. Kekuatan 

1) Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki visi menjadi program 

studi berkualitas dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan bahasa, sastra 

Indonesia berbasis riset terapan dengan dijiwai nilai-nilai keislaman, 

keindonesian, dan kepesantrenan pada tahun 2027 di tingkat nasional.  

2) Peruwujudan visi dan misi dalam waktu yang panjang telah dijabarkan melalui 

tujuan dan sasaran yang lebih rinci, konkret, dan memiliki jangka waktu tertentu 

dalam pencapiannya dalam renstra yang kemudian disosialisasikan kepada 

seluruh civitas academia.  

3) Memiliki tenaga pendidik yang kompeten dan linear di bidang penugasannya, 

penyelenggaraan pembelajaran yang mengacu kepada KKNI. 

4) Keberadaan program studi di perguruan tinggi dan Yayasan Pondok Pesantren 

Al Fattah, sehingga mendukung terwujudnya visi prodi. 

5) Memiliki dokumen manual mutu yang lengkap. 

6) Dosen pendidikan Bahasa Indonesia berasal dari lulusan perguruan tinggi 

ternama dan memiliki karya ilmiah yang sudah terpublikasi di jurnal ilmiah, baik 

yang terakreditasi maupun belum terakreditasi.  

7) Adanya kebijakan institusi berupa pemberian fasilitas bagi dosen untuk 

mengikuti kegiatan pelatihan, workshop, seminar baik nasional maupun 

internasional dalam rangka meningkatkan kualitas dosen. 

8) Adanya kebijakan institusi berupa pemberian fasilitas bagi dosen untuk 

mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk dimuat dalam jurnal 

nasional. 

9) Monitoring dan evaluasi dalam proses pembelajaran dilakukan dengan membuat 

Jurnal Kuliah yang di monitor secara periodik. 

10) Tersedianya Laboratorium Bahasa yang sangat mendukung kegiatan praktik 

mahasiswa agar lebih giat dalam belajar. 

11) Tersedianya ruangan microteaching yang sangat mendukung sebagai tempat 

praktik mengajar mahasiswa. 

12) Berlakunya matakuliah Magang, KKN Pendidikan (KKN-Dik) dan Kewirausahaan 

agar mahasiswa lebih dekat dengan masyarakat dan dapat manjadi pendidik 

yang profesional di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
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2. Kelemahan  

1) Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian Program Studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh 

seluruh civitis academica dalam rutinitas kegiatan pembelajaran dan kegiatan-

kegiatan lainnya.  

2) Perekonomian keluarga kebanyakan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia tergolong dari masyarakat yang mempunyai taraf hidup 

menengah ke bawah yang kebanyakan mereka dari para petani. 

3) Kurangnya keikutsertaan mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah yang 

dipublikasikan. 

4) Belum maksimalnya minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi.  

5) Belum adanya dosen berkualifikasi S3  

6) Masih terjadi ketimpangtindihan dalam penyelesaian pekerjaaan.  

7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI dalam proses 

belajar belum optimal.  

8) Belum maksimalnya kapasitas hotspot pada seluruh area kampus 

Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dana dari mahasiswa sehingga 

stabilitas anggaran menjadi rentan terhadap perubahan.  

9) Persaingan antarperguruan tinggi untuk memperoleh dana penelitian dan 

pengabdian masyarakat dari pemerintah semakin ketat.  

10) Masih terbatasnya karya dosen yang mendapatkan HAKI. 

11) Masih sedikitnya publikasi seminar dan jurnal Internasional.  

12) Pengabdian dan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri masih belum 

ada. 

 

3. Peluang 

1) Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kedua yang ada di 

Kabupaten Lamongan.  

2) Program studi dapat berkembang pesat dkarenakan kebutuhan masyarakat 

terhadap dunia pendidikan tidak akan pernah berhenti dan perhatian 

pemerintah terhadap dunia pendidikan semakin intens. 

3) Visi, misi, tujuan, dan sasran program studi mampu berkontribusi terhadap 

tatanan masyarakat formal maupun non-formal yang berlandaskan nilai-nilai 

keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan.  
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4) Terbuka peluang kerja sama terhadap sekolah-sekolah, pemerintah daerah, dan 

instansi lain untuk tercapainya visi dan misi program studi. 

5) Adanya kesempatan untuk mendapatkan bantuan dana hibah perguruan tinggi 

untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. 

6) Adanya sistem manajemen mutu sebagai jaminan kualitas pengelolaan Program 

Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. 

7) Adanya wadah (oraganisasi) HIMAPBIND yang dapat digunakan mahasiswa 

untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berbahasa dan bersastra. 

8) Memperluas jaringan kemahasiswaan dengan lembaga-lembaga lain yang dapat 

bekerja sama. 

9) Adanya dukungan penuh dari lembaga dalam pengembangan kemandirian dan 

kreativitas mahasiswa dan lulusan. 

10) Adanya program beasiswa yang diselenggarakan DIKTI untuk studi lanjut ke 

kenjang S3.  

11) Adanya program hiba penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan 

buku teks yang diselenggarakan DIKTI.  

 

4. Ancaman 

1) Semakin tambahnya jumlah dan mutu perguruan tinggi dan program studi, baik 

di dalam maupun di luar Kabupaten Lamongan. 

2) Kompetisi antar perguruan tinggi yang semakin ketat. 

3) Tuntutan masyarakat akan peningkatan nilai akreditasi prgram studi yang 

semakin tinggi. 

4) Adanya persyaratan tertentu saat penerimaan pegawai baru yang menuntut 

bahwa syarat minimal akreditasi dari calon pelamar harus B. 

5) Banyak mahasiswa yang mendapatkan beasiswa 100% dari Yayasan. 

6) Banyak mahasiswa yang terlambat membayar uang SPP karena perekonomian 

keluarga.  

7) Kurangnya minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 

dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa tersebut. 

8) Besarnya peluang dosen untuk mendapatkan pekerjaan di perguruan tinggi lain 

yang lebih menarik. 

9) Kurangnya komitmen dosen terhadap tridharma perguruan tinggi. 
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10) Adanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN menuntut pangsa kerja yang 

memiliki kompetensi di bidang manajemen. 

11) Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dana dari mahasiswa sehingga 

stabilitas anggaran menjadi rentan terhadap perubahan 

12) Persaingan antar perguruan tinggi untuk memperoleh dana penelitian dan 

pengabdian masyarakat dari pemerintah semakin ketat. 

 

C. Strategi Pengembangan  

Menindaklanjuti berbagai kekuatan yang ada, kelemahan yang dimiliki, peluang  yang 

tersedia, dan ancaman yang datang. Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesiamelalukan strategi pengembangan sebagai berikut. 

1) Menjabarkan visi, misi program studi menjadi tujuan dan sasaran yang lebih 

spesifik, konkrit, dan memiliki jangka waktu tertentu dalam pencapaiannya.  

2) Meningkatkan pemahaman seluruh civitas academica dengan mengoptimalkan visi, 

misi, dan tujuan serta sasaran Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia beserta 

kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan 

sasaran.  

3) Mengerahkan kekuatan dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana, yakni 

pendidikan dan tenaga kependidikan serta website Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia dalam menyampaikan visi, misi, serta informasi lainnya kepada 

seluruh civitas academica dan masyarakat luas. 

4) Mengerahkan kekuatan untuk mensosialisasikan visi misi melalui berbagai 

kegiatan (event), baik yang diselenggarakan di dalam kampus maupun di luar 

kampus. 

5) Mengotimalkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 

penyelenggaraan pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, sarana prasarana, 

pembiayaan yang terorganisir, serta pengelolaan PS yang profesional. 

6) Meningkatkan kualitas program studi melalui penjabaran visi misi menjadi 

tujuan dan sasaran, sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di 

dalam maupun di luar Kabupaten Lamongan. 

7) Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi dalam bentuk 

kegiatan berkontribusi pada tatanan masyarakat formal maupun non-formal yang 

dijiwai nilai keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan. 
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8) Menjalin komunikasi yang baik dan kerjasama dengan pihak terkait dalam 

mencapai visi dan misi program studi. 

9) Memanfaatkan peluang untuk memperoleh dana hibah melalui kegiatan catur 

darma perguruan tinggi. 

10) Optimalisasi penanaman nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan 

dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. 

11) Memaksimalkan adanya gugus penjamin mutu prodi yang didukung dengan 

SDM yang berkompeten untuk meningkatkan mutu prodi. 

12) Mengoptimalkan kerja gugus penjaminan mutu dalam melaksanakan 

monitoring dan evaluasi baik di bidang akademik maupun non akademik 

untuk mengendalikan mutu prodi sehingga nilai akreditasi minimal B akan 

tercapai. 

13) Menyediakan dokumen manual mutu yang lengkap. 

14) Meningkatkan komitmen dari pimpinan institusi untuk mendukung upayaupaya 

pengembangan prodi. 

15) Mengerahkan kekuatan kebijakan dan komitmen dari pimpinan institusi untuk 

mendukung upaya-upaya pengembangan kualitas prodi. 

16) Penguatan komitmen dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas. 

17) Meningkatkan tata kelola berbasis komputer dan teknologi informasi untuk 

meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. 

18) Memanfaatkan sistem manajemen mutu untuk menjamin kualitas pengelolaan 

prodi pendidikan Bahasa Indonesia. 

19) Memanfaatkan akses internet dan program-program aplikasi pengelolaan 

termasuk jejaring sosial yang bisa digunakan oleh tata pamong untuk 

meningkatkan animo masyarakat. 

20) Mengerahkan kekuatan tata ruang, sarana dan prasarana yang ada secara 

optimal sebagai penunjang kegiatan belajar pembelajaran. 

21) Mendampingi dan mengarahkan mahasiswa untuk bisa mendapatkan 

beasiswa dari DIKTI. 

22) Prestasi yang ada terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar tetap dapat 

memberikan motivasi bagi mahasiswa lainnya. 

23) Meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dan dosen dalam menghasilkan karya 

ilmiah yang dipublikasikan. 
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24) Memperluas jaringan kemahasiswaan dengan lembaga-lembaga lain yang 

dapat bekerja sama 

25) Memperluas jaringan kerja sama hingga keluar negeri dalam bidang penelitian 

ilmiah. 

26) Sosialisasi cara menulis artikel ilmiah baik nasional maupun internasional 

agar mampu bersaing dengan kampus lain dalam memperoleh hibah penelitian, 

pengabdian, dan HAKI. 

27) Pemberian reward bagi dosen yang dapat menembus hibah, jurnal internasional 

dan HAKI. 

28) Memaksimalkan promosi kampus dengan mengajukan akreditasi program studi. 

29) Meningkatkan mutu akademik mahasiswa dan dosen dengan memaksimalkan 

monev prodi. 

30) Memaksimalkan dana dari institusi. 

31) Menggalakkan kegiatan di bidang kemahasiswaan. 

32) Publikasi ke mahasiswa bahwa tersedia dana studi lanjut pemerintah. 

33) Penggunaan jadwal perkuliahan secara blok waktu untuk mahasiswa di suatu 

ruang tertentu, sehingga mengurangi mobilitas mahasiswa antar ruangan 

kelas. 

34) Sosialisasi cara menulis artikel ilmiah baik nasional maupun internasional 

agar mampu bersaing dengan kampus lain dalam memperoleh hibah 

penelitian, pengabidan, dan HAKI. 

35) Pemberian reward bagi dosen yang dapat menembus hibah, jurnal 

internasional dan Haki 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana strategis yang telah disusun merupakan hasil telaah tentang kondisi 

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan merupakan acuan bagi rencana kegiatan 

serta pelaksanaan prodi. Rencana strategis tingkat program studi dikembangkan 

berdasarkan rencana strategis institusi, yakni Universitas Billfath tahun akademik 2017 

sampai 2027. Meskipun demikian, program studi dapat melakukan perubahan rencana 

strategis sesuai dengan kondisi lingkungan dan paradigma di dunia pendidikan bila dampak 

dari kebijakan yang diambil kurang begitu sesuai dengan kebutuhan dan harapan. 
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