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KATA PENGANTAR 

Analisis SWOT Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa, dan Sastra (FPISBS) IPI Garut 2018-

2022 merupakan upaya Fakultas untuk membuat dasar logis dalam penyusunan rencana strategis 

dengan memerhatikan dinamika internal dan eksternal IPI Garut sehingga penyusunannya 

mengacu pada SWOT IPI Garut tahun 2018-2022.  

Penyusunan SWOT ini dilakukan melalui berbagai tahapan secara maksimal dengan cara 

mengakomodasi aspirasi dan partisipasi berbagai komponen internal Fakultas. Dengan demikian, 

peta kondisi fakultas secara rinci dipandang dari berbagai perspektif disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap Fakultas FPISBS. Selanjutnya, penyusunan dokumen 

analisis SWOT ini digunakan sebagai acuan penyusunan Renstra Fakultas PISBS tahun 2018-

2022.  

Akhirnya, kami berharap dokumen analisis SWOT ini mampu memberikan gambaran terkait 

dengan urgency yang menjadi fokus bagi pengembangan prodi agar mampu menjadi unggul. 

Dokumen analisis SWOT ini perlu diketahui, dipahami, dipelajari, dan dilaksanakan oleh seluruh 

jajaran pimpinan dan staf di lingkungan FPISBS IPI Garut, demi mewujudkan visi FPISBS secara 

khusus dan visi IPI Garut pada umumnya.  

 
Garut,  14 Juli 2018 

Dekan FPISBS, 

 

 
 
 
Dr. Lina Siti Nurwahidah, M.Pd. 
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VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

Visi 

FPISBS IPI Garut memiliki visi: ³Menjadi Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan 

Sastra yang unggul dan berkualitas di WLQJNDW�QDVLRQDO�SDGD�WDKXQ�����´ 

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FPISBS IPI Garut dilaksanakan melalui 

mekanisme yang ditetapkan dalam Standard Operating Procedure (SOP) IPI Garut, yang 

mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi Kebijakan IPI Garut yang 

termuat dalam Rencana Strategis Institut Pendidikan Indonesia 2018-2022 dengan melibatkan 

berbagai pihak termasuk pihak pengguna, alumni, perwakilan mahasiswa, dosen di lingkungan 

Fakultas, tenaga pakar, pimpinan rektorat, dan perwakilan Yayasan Griya Winaya Garut. Visi 

yang ditetapkan memiliki beberapa makna yaitu: 

(a) Fakultas yang Unggul 

Berarti FPISBS IPI Garut menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan menghasilkan 

lulusan yang berdaya saing melebihi pencapaian dari fakultas-fakultas serupa di peguruan 

tinggi lain. 

(b) Bidang Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra 

Berarti bahwa FPISBS IPI Garut berfokus pada pengembangan dan pendidikan ilmu sosial, 

bahasa dan sastra. 

(c) Tingkat Nasional 

Berarti bahwa FPISBS IPI Garut menjadi fakultas yang unggul pada tataran nasional. 

(d) Tahun 2028 

Berarti bahwa Tahun 2028 merupakan waktu pencapaian Visi FPISBS IPI Garut yang 

dengan periode pengembangan dari tahun 2018-2028 yang terbagi dalam dua rencana 

strategis. 

Visi tersebut telah memenuhi unsur SMART yakni : (1) Specific, dengan visi tersebut 

diharapkan menjadi Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra  Institut Pendidikan 

Indonesia Garut memiliki kekhususan dalam pengembangan dunia pendidikan di bidang 
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keguruan yang mempunyai daya saing dalam mewujudkan masyarakat yang ilmiah, (2)  

Measurable, visi Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra  Institut Pendidikan 

Indonesia Garut yang dirumuskan dapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan 

dimensi waktu, sehingga bukan hanya sepenuhnya berupa khayalan. Untuk selalu dapat 

memenuhi standar ukuran, maka benchmarking selalu dilakukan dengan cara melakukan 

monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan dan membuka wawasan dengan melakukan 

studi banding di dalam dan luar negeri, (3) Achievable, visi tersebut dapat terjangkau dan 

terwujud. Mendasarkan kondisi sebelumnya sebagai base line, yaitu tersedianya infrastruktur 

dan sumber daya manusia yang cukup, (4) Rational, visi tersebut tidak terlalu berlebihan, 

karena bersifat khusus (specific), dapat diukur (measurable) dan dapat diwujudkan 

(achievable). Kekhususan Tingkat keterukuran visi ditunjukkan oleh penetapan dan 

pencapaian standar mutu baik akademik dan non akademik, (5) Timeliness, Untuk 

mewujudkan visi tersebut dibuat Rencana Strategis Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa 

dan Sastra  Institut Pendidikan Indonesia Garut. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi 

Penvcapaian sudah memiliki visi yang sangat jelas dan realistik, karena disusun melalaui 

mekanisme yang jelas dengan melibatkan berbagai pihak sehingga visi, misi, tujuan dan 

sasaran bersifat spesifik, dapat diukur, rasional, dan mempunyai jangkauan waktu serta 

diimplemtasikan dalam Rencana Strategis Fakultas.  

 

Misi 

Misi FPISBS IPI Garut adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan ilmu sosial, bahasa dan 

sastra sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan masyarakat jawa barat pada 

khususnya. 

2. Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan ilmu sosial, bahasa dan sastra yang 

berkualitas 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memecahkan dan 

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan ilmu sosial, bahasa dan 

sastra. 

4. Membangun jejaring melalui kerjasama dalam bidang Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa 
dan Sastra. 

 
Tujuan 
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1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra yang berkualitas dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 

2. Menghasilkan tenaga edukatif yang memahami teori dan metodologi sebagai pendekatan 

interdisiplin sehingga mampu mengembangkan teori dan penerapannya di berbagai 

bidang kehidupan. 

3. Menghasilkan penelitian Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra.yang aktual, relevan, 

dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas. 

4. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu 

Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra. 

5. Memiliki sivitas akademik Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra yang bertaqwa 

kepada tuhan yang mahas esa, etos kerja yang tinggi, bertanggungjawab dan tanggap 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

6. Memberdayakan tenaga keguruan dan kependidikan melalui kerja sama dengan institusi 

terkait.   

 

 

 



KONTEKS ORGANISASI TERKAIT ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
TINGKAT FAKULTAS

I E H P S C SEKARANG RENCANA

1 Prodi ada yang belum 
terakreditasi √ √ 3 5 2 Mempersiapkan 

pengajuan APS
Segera mengajukan APS Visitasi oleh 

assessor
Prodi 
terakreditasi

2 Keterbatasan sistem monev 
kinerja dosen √ 3 3 2

Monitoring dan 
evaluasi 
pembelajaran 
setiap akhir 
semester

Monitoring  dan 
evaluasi kinerja dosen 
secara berkala pada 
pertengahan dan awal 
semester

Penyebaran angket 
evaluasi 
pembelajaran 
kepada mahasiswa 
yang terintegrasi 
pada sistem portal  
mahasiswa

Hasil angket 
rata-rata baik

3
Ada kompetensi lulusan 

pada kurikulum prodi yang 
tidak berbasis KKNI

√ √ 3 3 1

Peninjauan 
kurikulum prodi 
sesuai dengan 
Standar Nasional 
Perguruan Tinggi 
dan Asosiasi 
Prodi

Mengundang reviewer 
yang ahli di bidangnya 

Peninjauan 
kurikulum prodi 
secara berkala

Kurikulum 
prodi memuat 
rancangan yang 
dapat 
menghasilkan 
lulusan yang 
mempunyai 
kompetensi 
sesuai KKNI

NO. RISIKO/PELUANG PENGUKURAN/
MONITORING EVALUASI

KONTEKS 
ORGANISASI PENILAIAN MITIGASI LANGKAH/PENCEGAHAN



4 Kekurangan Mahasiswa √ √ 3 5 3

Meningkatkan 
promosi 
penerimaan 
mahasiswa baru

Meringankan 
pembayaran kuliah 

Promosi secara 
berkala setiap 
gelombang 
pendaftaran

Jumlah 
mahasiswa 
yang daftar 
ulang sesuai 
target

5 Kurangnya serapan pasar 
kerja √ 3 4 3

Melakukan 
kerjasama 
dengan sekolah 
maupun instansi 
pengguna lulusan

Memperluas jaringan 
kerjasama dengan 
pengguna lulusan

Tracer study 
lulusan

Peningkatan 
serapan lulusan 
di dunia kerja

6  Fasilitas kurang lengkap √ 3 3 2

Menambah 
jumlah dan 
kualitas fasilitas 
ruang kesehatan, 
laboratorium 
bahasa, dan 
layanan 
akademik di 
fakultas

Membeli/memperbaiki 
peralatan di lab bahasa 
yang sudah rusak

Pendataan fasilitas 
di Fakultas secara 
berkala

Fasilitas 
lengkap

7

Rendahnya motivasi dosen 
di lingkungan FPISBS 

dalam perolehan paten, 
publikasi ilmiah, dan 

tulisan dalam bentuk buku 

√ 3 4 3

Bekerjasama 
dengan Lemlit 
untuk 
memfasilitasi 
Prodi 
mengajukan 
bantuan dana 
penelitian dan 
penulisan buku 
bagi dosen di 
lingkungan 
FPISBS

Mewajibkan dosen di 
lingkungan FPISBS 
untuk melaksanakan 
publikasi ilmiah minimal 
1 kali setiap tahunnya

Pendataan jumlah 
paten, publikasi 
ilmiah dan tulisan 
dalam bentuk buku 
di lingkungan 
FPISBS secara 
berkala

Peningkatan 
jumlah paten, 
publikasi ilmiah 
dan tulisan 
dalam bentuk 
buku di 
lingkungan 
FPISBS
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Rendahnya motivasi dosen 
di lingkungan FPISBS 

dalam publikasi di bidang 
pengabdian pada 

masyarakat

√ 3 4 3

Bekerjasama 
dengan LPM 
untuk 
memfasilitasi 
Prodi 
mengajukan 
bantuan dana 
pengabdian pada 
masyarakat bagi 
dosen di 
lingkungan 
FPISBS

Mewajibkan dosen di 
lingkungan FPISBS 
untuk melaksanakan 
publikasi di bidang 
pengabdian pada 
masyarakat setiap 
semester

Pendataan jumlah 
publikasi di bidang 
pengabdian pada 
masyarakat di 
lingkungan FPISBS 
secara berkala

Peningkatan 
jumlah 
publikasi di 
bidang 
pengabdian 
pada 
masyarakat di 
lingkungan 
FPISBS

9

Menurunnya kualitas 
pembelajaran dengan 
metode pembelajaran 

daring secara penuh di 
masa pandemi Covid-19

√ 4 4 3

Melakukan 
monitoring 
pelaksanaan 
pembelajaran 
daring selama 
masa pandemi

Memberikan pelatihan 
kepada dosen-dosen 
yang belum memiliki 
kompetensi dalam 
pengaplikasian LMS 
maupun pelaksanaan 
online learning

Penyebaran angket 
evaluasi 
pembelajaran 
selama 
melaksanakan 
perkuliahan daring 
selama masa 
pandemi kepada 
mahasiswa 

Hasil angket 
menyatakan 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
kualitas 
pembelajaran 
daring
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Menurunnya jumlah 

mahasiswa baru di masa 
pandemi Covid-19

√ √ 4 5 3

Meningkatkan 
promosi 
penerimaan 
mahasiswa baru 
dan kerjasama 
dengan sekolah-
sekolah agar 
mengirimkan 
lulusannya untuk 
mendaftar ke 
prodi-prodi yang 
ada di 
lingkungan 
FPISBS

Menyediakan layanan 
pendaftaran dan seleksi 
mahasiswa baru secara 
daring untuk antisipasi 
kekhawatiran orang tua 
dan calon mahasiswa 
baru terhadap Covid-19

Promosi melalui 
sosial media terus 
ditingkatkan dan 
komunikasi dengan 
calon mahasiswa 
baru terus 
dilakukan secara 
intensif oleh para 
ketua Prodi

Jumlah 
mahasiswa baru 
yang mendaftar 
ulang di 
lingkungan 
FPISBS 
meningkat atau 
minimal sama 
dengan tahun 
lalu saat tidak 
ada pandemi

11
Adanya Kuota Beasiswa 
yang lebih banyak dari 

pemerintah
√ 3 4 3

Pengajuan 
Beasiswa dan 
mengikuti 
program 
beasiswa yang 
dikelola 
pemerintah

Melakukan kerja sama 
dengan 
pemerintah/pihak 
eksternal agar 
mendapatkan beasiswa 
untuk mahasiswa

Mengontrol kuota 
beasiswa yang 
disiapkan 
pemerintah

Adanya 
penambahan 
beasiswa bagi 
mahasiswa baru 
dari tahun 
sebelumnya

12
Mahasiswa lulus tepat 

waktu dan mudah 
mendapatkan pekerjaan

√ 3 4 3

Meningkatkan 
pengetahuan, 
keterampilan dan 
pengalaman 
mahasiswa dalam 
proses 
perkuliahan

Melakukan kegiatan 
monitoring dan 
perwalian dengan para 
mahasiswa mminimal 1 
bulan sekali

mengontrol data 
keululusan 
mahasiswa akhir 
dan melakukan 
tracer study bagi 
alumni

95% mahasiswa 
lulus tepat 
waktu dan 
terserap di 
dunia kerja
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