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Kata Pengantar 

 

Program Studi S1 Pendidikan Khusus (PKh) FKIP Unipa Surabaya 

merupakan program studi baru di lingkungan FKIP Unipa Surabaya. Melalui izin 

Kemenristekdikti No. 392/KDT/1/2016 Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya 

mulai beroperasional sejak tahun ajaran 2017/2018. Laju perkembangan yang 

pesat, khususnya di bidang IPTEKS disadari oleh Prodi Pkh FKIP Unipa 

Surabaya untuk melakukan upaya penyesuaian diri. Salah satu upayanya 

adalah penyusunan rencana strategis/ renstra Prodi PKh Unipa Surabaya 

secara periodik.  

Penyusunan renstra didasarkan pada saran dan masukan dari 

stakeholder; mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan 

ancaman Prodi Pkh FKIP Unipa Surabaya. Sehingga dirumuskan Renstra Prodi 

PKh FKIP Unipa Surabaya periode 2017-2020. Renstra Prodi PKh FKIP Unipa 

Surabayap periode 2017-2020 berisikan rencana strategis pengembangan yang 

akan dicapai oleh prodi dalam kurun waktu 2017-2020. Penyusunan Renstra 

Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya perode 2017-2020 mengacu juga pada 

rencana strategis institusi Unipa Surabaya dan FKIP Unipa Surabaya, sehingga 

tercipta adanya keterkaitan. Renstra kemudian digunakan sebagai dasar 

pembuatan Rencana Operasional dan Program Kerja Prodi PKh FKIP Unipa 

Surabaya. 

Sehingga diharapkan, Renstra Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya periode 

2017-2020 menjadi pedoman sekaligus komitmen bagi civitas akademika Prodi 

PKh FKIP Unipa Surabaya untuk melakukan pengembangan Prodi Pkh FKIP 

Unipa Surabaya dengan terarah. 

 

Surabaya, 17 Januari 2017 

Ketua Program Studi PKh 

 

 

Drs. Sambira Mambela, M.Pd 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Rasional 

Program studi S1 Pendidikan Khusus (PKh) FKIP Unipa Surabaya 

merupakan prodi baru yang berdiri sejak turunnya izin Kemenristekdikti No. 

392/KDT/1/2016. Sebagai program studi baru, Prodi PKh FKIP Unipa 

Surabaya menyadari perkembangan zaman, khususnya perkembangan 

IPTEKS. Sejak mulai berdiri, Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya secara 

bertahap berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. 

Hal tersebut dilakukan agar Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya mencetak 

Sumber Daya Manusia yang dapat bersaing dan menyesuaikan diri dengan 

tantangan yang di lapangan nantinya. Salah satu upaya yang dilakukan 

adalah membuat rencana pengembangan yang dituangkan dalam Renstra 

Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya periode 2017-2020. 

Renstra Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya berisi rencana 

pengembangan prodi selama tahun 2017-2020, sehingga pengembangan 

dapat berlangsung secara terarah. Penyusunan Renstra Prodi PKh FKIP 

Unipa Surabaya perode 2017-2020 mengacu juga pada rencana strategis 

institusi Unipa Surabaya dan FKIP Unipa Surabaya, sehingga tercipta 

adanya keterkaitan satu sama lain. Rencana pengembangan Prodi PKh 

FKIP Unipa Surabaya fokus pada pelaksanaan Thi Dharma Perguruan 

Tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat.  

Pada penyelenggaraan tahun akademik pertamanya, Prodi PKh 

FKIP Unipa Surabaya telah melaksankan kegiatan Tri Dharma dengan 

cukup baik. Terlebih sejak turunnya SK pendirian Prodi PKh, dosen-dosen 

Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya telah berkomitmen dalam pelaksanaan 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini dibuktikan dengan: 1) 

Melaksanakan pendidikan/pengajaran sejak tahun ajaran 2017/2018. 

Pelaksanaan pendidikan yang berhubungan dengan suasana akademik 

telah dirancang berdasarkan KKNI dan berbasis e-learning, 2) 

Melaksanakan penelitian yang didanai oleh LPPM Unipa Surabaya dan 
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Kemenristekdikti pada beberapa skema penelitian, dan 3) Melaksankan 

pengabdian masyarakat yang didanai oleh LPPM Unipa Surabaya dan 

Kemenristekdikti. Selain itu, terdapat puluhan publikasi hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat baik nasional maupun internasional. 

Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya akan terus berupaya 

meningkatkan segala upaya dan hasil pencapaian pada tahun-tahun 

berikutnya. Pembaharuan terhadap informasi terkini akan terus dilakukan, 

sehingga nantinya akan dirumuskan rencana pengembangan periode 

selanjutnya.  

  

B.  Visi, Misi dan Tujuan 

1. Visi Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya 

Pada tahun 2020 menjadi program studi yang unggul dalam 

pendidikan khusus yang berkarakter peduli, amanah, gigih dan 

inovatif. 

2. Misi Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu 

pada ketercapaian kompetensi pedagogik, profesional, 

kepribadian dan sosial yang berbasis teknologi informasi dan 

inklusif, 

b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam pendidikan dan pembelajaran pendidikan khusus, 

c. Mengembangan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi 

Nasionak Indonesia (KKNI), 

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

Program Studi Pendidikan Khusus secara selektif, 

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang 

aksesibel bagi mahasiswa disabilitas 

f. Meningkatkan suasana akademik dan non akademik yang 

kondusif dan inklusif untuk mencapai kompetensi pendidik 

pendidikan khusus, 
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g. Melaksanakan pendidikan kewirausahaan yang kreatif, inovatif 

dan bermanfaat sebagai penunjang profesi pendidik pendidikan 

khusus, dan 

h. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait baik di tingkat nasional 

maupun internasional. 

3. Tujuan Prodi  S1 PKh FKIP Unipa Surabaya 

a. Menghasilkan pendidik pendidikan khusus yang mampu 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi 

informasi, 

b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

bidang pendidikan dan pembelajaran pendidikan khusus, 

c. Menghasilkan pembelajaran sesuai standar Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI), 

d. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

e. Memiliki sarana dan prasarana yang aksesibel, 

f. Terciptanya suasana akademik dan non akademik yang kondusif 

dan inklusif 

g. Menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif dan bermanfaat 

sebagai penunjang profesi pendidik pendidikan khusus, dan  

h. Adanya kerja sama dengan pihak-pihat terkait untuk 

meningkatkan kompetensi pendidik. 

 

Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan di atas terdapat 

pikiran utama yang berkaitan dengan Tri Dahrma Perguran Tinggi yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pendidikan 

Dalam rangka menghasilkan SDM sebagai pendidik pendidikan khusus 

Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya melakukan beberapa upaya 

seperti: 

a. Melaksanakan tata pamong prodi secara akuntabel, efisien dan 

efektif 
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b. Melaksanakan pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi 

pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. 

c. Menciptakan suasana akademik maupun non akademik kondusif 

dan inklusif bagi mahasiswa seperti mengacu pada KKNI, 

pembelajaran yang berbasis e-learning, pembelajaran yang 

memperhatikan perbedaan individual dan pembelajaran yang 

inklusif, 

d. Merancang dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang 

mengikutsertakan mahasiswa terlibat aktif. Hal ini untuk 

mengembangkan soft skills mahasiswa, 

e. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik 

maupun non akademik mahasiswa 

f. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait, misal SLB, Sekolah 

Inklusi dan Lembaga terapi sehingga ke depannya dapat 

melakukan kerja sama untuk pengarahan kerja bagi alumni PKh 

FKIP Unipa Surabaya 

2. Melaksanakan penelitian 

Bidang penelitian dilakukan oleh dosen Prodi PKh FKIP Unipa 

Surabaya, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah, 

a. Melakukan penelitian yang didanai baik oleh LPPM Unipa Surabaya 

dan Kemenristekdikti atau sumber lain di berbagai skema 

penelitian, 

b. Fokus penelitian dosen Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya mengarah 

pada pengembangan pendidik pendidikan khusus, sehingga dapat 

memberikan kontribusi bagi pendidikan khusus secara umum 

c. Melibatkan mahasiswa dalam membantu pelaksanaan penelitian. 

Karena Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya belum memiliki 

mahasiswa yang menempuh skripsi, sehingga belum bisa 

melibatkan mahasiswa dalam penelitian payung. 

d. Melakukan publikasi hasil penelitian baik secara nasional dan 

internasional. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 



9 
 

a. Melakukan penegabdian masyarakat yang didanai oleh LPPM 

Unipa Surabaya, Kemenristekdikti dan sumber lainnya, 

b. Fokus pengabdian masyarakat dosen Prodi PKh FKIP Unipa 

Surabaya mengarah pada pengembangan pendidik pendidikan 

khusus, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan 

khusus secara umum 

c. Melibatkan mahasiswa dalam membantu pelaksanaan pengabdian 

masyarakat.  

d. Melakukan publikasi hasil pengabdian masyarakat  baik secara 

nasional dan internasional. 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

BAB II 

ANALISIS STRATEGIS 

 

A. Isu Strategis 

Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya berusaha untuk menjadi prodi yang 

dapat bersaing, bahkan unggul dari Prodi PKh di universitas lain. Oleh 

karena itu, Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya perlu memerhatikan beberapa 

isu strategis tentang pendidikan, khususnya PKh yang sedang 

berkembang. Informasi tersebut dapat dijadikan pijakan bagi 

perkembangan Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya. 

Isu globalisasi merupakan salah satu isu yang sedang berkembang 

dalam dunia pendidikan secara umum. Perkembangan IPTEKS berdampak 

pada adanya regulasi pendidikan tinggi dan nilai-nilai baru dalam 

masyarakat. Salah satunya adalah pemberlakuan kebijakan pemerintah 

melalui Permenristekdikti No 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus 

dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Dalam kebijakan 

tersebut disebutkan bahwa mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, 

oleh karenanya semua perguruan tinggi berhak untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut, termasuk Unipa Surabaya.  

 

B. Analisis SWOT 

Untuk pengembangan Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya maka dilakukan 

analisis pada beberapa aspek yaitu kekuatan (Strengh), kelemahan 

(Weakness), kesempatan (Opportunity) dan ancaman (Threat) yang dimiliki 

Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya. Analisis terhadap aspek SWOT 

dilakukan agar dapat direncanakan strategi pengembangan pada jangka 

waktu berikutnya. Berikut dipaparkan analisis SWOT Prodi PKh FKIP Unipa 

Surabaya, 

1. Standar 1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian 

Visi misi Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya mengacu pada visi FKIP dan 

Unipa Surabaya. Selanjutnya dilakukan sosialisasi visi misi kepada 
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dosen, tenaga kependidikanm mahasiswa dan stakeholder melalui 

rapat rutin Prodi PKh, Papan visi, misi dan tujuan di lingkungan Prodi 

PKh, Pigura visi, misi dan tujuan di ruang dosen, website Prodi PKh 

yang dapat diakses di http://pkh.unipasby.ac.id, Brosur penerimaan 

mahasiswa baru, Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 

(PKKMB) pada acara orientasi di Prodi PKh, dan Latihan Keterampilan 

Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKKM-TD) oleh Kaprodi PKh. 

Analisis SWOT pada standar 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 

pencapaian di Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan: 

1) Visi, Misi dan Tujuan Prodi PKh sejalan dengan visi, misi dan 

tujuan Fakultas dan Universitas, 

2) Visi, Misi dan Tujuan Prodi PKh disusun sesuai dengan 

milestone pengembangan Prodi PKh, 

3) Strategi Prodi PKh disusun berdasarkan kebutuhan, tantangan, 

peluang dan persaingan yang kompetitif, 

4) Visi, Misi dan Tujuan Prodi PKh diwujudkan dalam kurikulum; 

pendidikan, penelitian; pengabdian masyarakat; peningkatan 

kompetensi dosen; tenaga kependidikan dan mahasiswa; 

suasana akademik dan publikasi ilmiah, 

5) Sosialisasi visi, misi dan tujuan Prodi PKh dilakukan secara 

kontinu secara offline maupun online, 

6) Dosen Prodi PKh memiliki keahlian dan keilmuan yang sesuai 

dengan prodi baik secara kuantitas dan kualitas, 

7) Prodi PKh memiliki laboratorium yang sifatnya terintegratif pada 

semua jenis kekhususan. 

b. Kelemahan: 

1) Kurangnya pemahaman stakeholder tentang visi, misi dan 

tujuan Prodi PKh, 

2) Kurangnya publikasi ilmiah pada jurnal dan prosiding yang 

terakreditasi dan bereputasi baik tingkat nasional dan 

internasional. 

http://pkh.unipasby.ac.id/
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c. Peluang: 

1) Kebutuhan akan lulusan S1 PKh/PLB masinh sangat besar di 

Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Inklusi dan Lembaga Terapi 

Anak Berkebutuhan Khusus, 

2) Program pemerintah dalam bidang pendidikan khusus yang 

memberi kesempatan luas terhadap peningkatan dosen dalam 

bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan studi lanjut, 

3) Kerja sama dengan lembaga lain baik dalam negeri maupun 

luar negeri dalam bidang pendidikan khusus. 

d. Ancaman: 

1) Kesempatan lulus untuk langsung bekerja sebagai guru 

terbentur kebijakan pemerintah melalui jalur PPG, 

2) Jumlah penyelenggara S1 PKh/ PLB semakin bertambah. 

 

2. Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan 

Penjaminan Mutu 

Dalam struktur akademik Prodi PKh merupakan salah satu 

pelaksana akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Sistem tata pamong di program studi pendidikan khusus sudah berjalan 

dengan efektif serta dapat mengakomodasi unsur fungsi dan peran 

sesuai dengan mekanisme yang disepakati. Tata pamong sudah 

mencerminkan budaya organisasi yang dilaksanakan sesuai aturan, 

etika mahasiswa, etika dosen, etika tenaga pendidik, sistem 

penghargaan dan sistem sanksi serta pedoman pelayanan administrasi. 

sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome) harus 

dilaksanakan dan di evaluasi dengan prosedur yang sesuai. 

Penjaminan mutu prodi PKh berkomitmen memberikan pelayanan 

mengutamakan standar mutu yang berlaku. Penjaminan mutu 

uniersitas diatur dalam STATUTA UNIPA Surabaya pada Bab XX pasal 

79 sampai dengan pasal 81 (halaman 36-37). Penjaminan mutu 

universitas diturunkan ke tingkat penjaminan mutu fakultas yang 

dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, kemudian dari 
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penjaminan mutu fakultas diturunkan ke penjaminan mutu prodi yang 

dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi. Semua 

pelaksanaan penjaminan mutu akan di audit oleh Lembaga Penjaminan 

Mutu dan Audit Internal (LPMAI). 

Analisis SWOT standar 2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya 

sebagai berikut: 

a. Kekuatan: 

1) Pengembangan tata pamong mendap dukungan penuh dari 

pimpinan, 

2) Terjalinnya koordinasi yang baik antara kaprodi dengan staf, 

3) Kaprodi mempunyai komitmen yang tinggi dalam 

mengembangkan Prodi PKh, 

4) Dosen Prodi PKh aktif dalam mengikuti hibah kompetitif, 

5) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik, 

6) Prodi PKh memiliki renstra, renop dan proker. 

b. Kelemahan: 

1) Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan Prodi PKh, 

2) Unit Penjaminan Mutu belum terlaksana secara maksimal. 

c. Peluang: 

1) Adanya Workshop Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI), 

2) Kesempatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

d. Ancaman: 

Perguruan Tinggi lain yang memiliki Prodi PKh mempunyai sistem 

tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, sistem 

penjaminan mutu dan sistem informasi yang baik. 

 

3. Standar 3: Mahasiswa dan Lulusan 

Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya telah melaksanakan 1 tahun 

akademik yaitu pada semester gasal tahun akademik 2017/2018 dan 

semester genap tahuan akademik 2017/2018. Mahasiswa Prodi PKh 
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FKIP Unipa Surabaya pada tahun akademik 2017/2018 sejumlah 23. 

Jumlah tersebut belum sesuai dengan daya tampung prodi sejumlah 25 

mahasiswa. Namun, pada tahun berikutnya Prodi PKh FKIP Unipa 

Surabaya optimis dapat melaksanakan keberlanjutan penerimaan 

mahasiswa baru yang memenuhi daya tampung prodi. Sedangkan 

sebagai prodi baru, Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya belum memiliki 

lulusan.  

Analisis SWOT pada standar mahasiswa dan lulusan Prodi S1 PKh 

FKIP Unipa Surabaya adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan: 

1) Proses penerimaan mahasiswa baru Prodi S1 PKh FKIP Unipa 

Surabaya dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan 

Unipa Surabaya, 

2) Unipa Surabaya menyediakan berbagai jenis beasiswa bagi 

mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, 

3) Terdapat 6 orang mahasiswa mendapatkan bantan belajar dari 

Institut Sekulir Alma, 

4) Mahasiswa Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya memiliki 

prestasi tingkat nasional dan internasional, 

5) Menjadi Prodi S1 PKh/PLB kedua yang berada di Perguruan 

Tinggi Swasta di Jawa Timur, 

6) Terdapat berbagai layanan bagi mahasiswa Prodi S1 PKh FKIP 

Unipa Surabaya untuk mengembangkan kompetensi dan 

membantu permasalahan mahasiwa baik akademik maupun 

non akademik, 

7) Terdapat unit bimbingan konseling di tingkat universitas dan 

prodi, 

8) Terdapat unit pengembangan minat dan bakat di tingkat 

universitas dan prodi,  

9) Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan tercermin dalam 

visi misi Prodi PKh, 
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10) Mahasiswa memiliki IPK rata 3,49, IPK Terendah 3,15 dan IPK 

tertinggi 3,81, dan 

11) Mahasiswa cukup banyak menghasilkan produk. 

b. Kelemahan: 

1) Jumlah mahasiswa yang lolos seleksi lebih sedikit dari daya 

tampung prodi, 

2) Akreditasi Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya C, 

3) Kegiatan promosi prodi yang kurang maksimal, 

4) Penghasilan orang tua mahasiswa prodi S1 PKh tergolong 

menengah, 

5) Seluruh mahasiswa Prodi PKh berasal dari Jawa Timur, dan 

6) Belum memiliki lulusan. 

c. Peluang: 

1) Kebutuhan guru lulusan PKh/PLB masih sangat banyak 

2) Kesempatan menapatkan beasiswa bagi mahasiswa 

berprestasi dan kurang mampu, 

3) Adanya kebijakan sertifikasi guru yang mendorong animo calon 

mahasiswa untuk mendaftar Prodi PKh 

d. Ancaman:  

Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia 

banyak yang memiliki Prodi S1 PKh/PLB. 

 

4. Standar 4: Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Unipa Surabaya terdiri dari 

Dosen dan Tenaga Kependidikan. Rekrutmen SDM di lingkungan Unipa 

Surabaya dilaksanakan berdasarkan aturan yaitu SK Rektor Nomor: 

165/PPLP PT PGRI SBY/C/V/2015 tentang Peraturan Pokok 

Kepegawaian tanggal 20 Mei 2015 dan Buku Manual Prosedur 

Operasional Baku SDM tanggal 01 Januari 2015. Pengelolaan SDM di 

lingkungan Unipa Surabaya juga dilakukan untuk mendukung tugas 

pokok dan fungsinya masing-masing baik sebagai dosen dan tenaga 

kependidikan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang 
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dilakukan oleh Unipa Surabaya untuk mendukung pengembangan 

kompetensi baik dosen maupun tenaga kependidikan. 

Analisis SWOT standar 4 Sumber Daya Manusia di Prodi Pendidikan 

Khusus FKIP Unipa Surabaya adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan: 

1) Sistem rekrutmen dan seleksi SDM dilakukan secara terbuka 

dan sesuai ketentuan PPLP PT PGRI Surabaya 

2) Penempatan SDM sesuai dengan kebutuhan prodi, 

3) Monev SDM dilaksanakan sesuai ketentuan PPLP PT PGRI 

Surabaya dan Unipa Surabaya, 

4) Unipa Surabaya mendukung pengembangan SDM, 

5) Dosen tetap PS memiliki keilmuan yang relevan dengan Prodi 

PKh. 

6) Dosen tetap PS yang berada pada usia produktif sebesar 

83,33% 

7) Dosen tetap mengajar sesuai dengan keahlian, 

8) Dosen luar PS memiliki keilmuan relevan dengan mata kuliah 

yang diampu, 

9) Dosen tetap PS produktif menghasilkan karya setiap tahunm 

10) Dosen tetap PS memiliki prestasi dalam bidang Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

11) SDM mematuhi kode etik SDM sesuai dengan ketentuan Unipa 

Surabaya, 

12) Pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan prodi, 

13) Unipa Surabaya mendukung peningkatan kualitas mutu Prodi 

PKh. 

b. Kelemahan: 

1) Dosen tetap PS belum ada yang memiliki jabatan funsional lektor 

kepala 

2) Dosen tetap PS belum ada yang memiliki kualifikasi akademik 

S3 

3) Dosen tetap PS yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 16,67% 
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4) Dosen tetap PS belum ada publikasi jurnal akreditasi baik 

nasional maupun internasional 

c. Peluang: 

1) Kesempatan mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut yang 

didanai oleh pemerintah baik di dalam dan luar negeri, 

2) Kesempatan beasiswa untuk mengikut short course di luar 

negeri oleh pemerintah, 

3) Kesempatan untuk mendapatkan hibah penelitian atau 

pengabdian masyarakat, 

4) Kesempatan untuk melakukan publikasi terakreditasi dan 

bereputasi di tingkat nasional dan internasional 

d. Ancaman: 

1) Persaingan dan peraturan mendapatkan hibah penelitian dan 

pengabdian masyarakat semakin ketat, 

2) Persaingan dan seleksi melakukan publikasi jurnal terindek dan 

bereputasi semakin ketat. 

 

5. Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

Kurikulum Prodi PKh UNIPA Surabaya disusun sesuai dengan visi, 

misi, tujuan, dan sasaran prodi. Berdasarkan visi prodi selanjutnya 

disusun kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi 

lainnya/pilihan lulusan. Selain itu Kurikulum Prodi PKh UNIPA Surabaya 

sudah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan stakeholders karena 

dalam penyusunannya, kurikulum melibatkan stakeholder dalam FGD 

peninjauan kurikulum. Kurikulum Prodi PKh UNIPA Surabaya telah 

mewadai kebutuhan masyarakat dalam hal ini stakeholder dan 

kebutuhan internal lembaga baik tingkat prodi, fakultas, maupun 

universitas. 

Analisis SWOT dari standar 5 Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 

Akademik Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya adalah sebagai berikut: 
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a. Kekuatan: 

1) Kurikulum yang dikembangkan telah sesuai dengan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran Prodi PKh UNIPA Surabaya. 

2) Kurikulum Prodi PKh UNIPA Surabaya sudah sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan stakeholders. 

3) Struktur dan isi kurikulum telah memenuhi aspek keluasan, 

kedalaman, koherensi, dan penatataan/organisasi. 

4) Integrasi materi pembelajaran intra dan antardisiplin ilmu telah 

terjadi dengan baik. 

5) Kurikulum Prodi PKh UNIPA Surabaya telah mewadai 

kebutuhan masyarakat dan internal lembaga. 

6) Mahasiswa memiliki peluang untuk mengembangkan diri. 

7) Misi pembelajaran telah disesuaikan dengan pengembangan 

kompetensi lulusan dengan prinsip efisiensi. 

8) Strategi pembelajaran dan materi pembelajaran telah sesuai 

dengan tujuan. 

9) Pembelajaran telah dilaksanakan secara efisien dengan 

pemanfaatan TIK yang baik. 

10) Keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran tinggi. 

11) Sistem penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa 

sudah jelas. 

12) Penentuan yudisium diatur dengan jelas. 

13) Terdapat evaluasi proses pembelajaran dari pendapat 

mahasiswa. 

14) Sarana untuk memelihara interaksi dosen-mahasiswa sudah 

banyak dan dilaksanakan secara rutin. 

15) Interaksi dosen-mahasiswa sudah banyak di berbagai kegiatan 

akademik maupun non akademik dengan kualitas yang 

memadai. 

16) Terdapat buku pedoman suasana akademik UNIPA Surabaya 

yang mengatur suasana yang kondusif di lingkungan kampus. 
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17) Peran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik sudah 

cukup tinggi. 

18) Kegiatan pengembangan kepribadian ilimiah sudah cukup 

memadai. 

19) Dosen memiliki karya berupa buku ajar yang cukup banyak. 

b. Kelemahan: 

1) Perbandingan pilihan mata kuliah pilihan adalah adalah 1:2, 

dianggap telah memadai tetapi dapat ditingkatkan lagi agar 

pilihan minat lebih variatif. 

2) Belum banyak mahasiswa yang mengakses jaringan internet 

untuk mencari referensi dari jurnal online. 

3) Budaya menulis karya ilmiah mahasiswa masih belum tinggi. 

4) Hasil produk mahasiswa belum ditindak lanjuti untuk diajukan 

paten. 

c. Peluang:  

1) Kebutuhan guru pendidikan khusus di sekolah inklusif sangat 

tinggi. 

2) Sarana jurnal online yang semakin berkembang dapat 

meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam mencari referensi 

yang kredibel. 

3) Terdapat beberapa aktivitas kegiatan ilmiah di prodi yang dapat 

dimanfaatkan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam melakukan penelitian dan karya tulis ilmiah. 

4) Dihasilkannya karya/produk mahasiswa berupa media 

pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang dapat ditindak 

lanjuti untuk diajukan paten. 

d. Ancaman: 

1) Perkembangan kebutuhan stakeholder berubah dengan cepat. 

2) Perkembangan TI semakincepat harus dibarengi dengan skills 

yang mumpuni 

3) Minat membaca dan menulis yang semakin ditinggalkan 

generasi muda. 
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4) Kemauan mahasiswa dalam menciptakan ide/ karya/ produk 

perlu motivasi yang tinggi. 

 

6. Standar 6: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana 

Prodi PKh melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Dana 

dialokasikan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, pengembangan saran prasaran dan pengembangan SDM. 

akuntabilitas penggunaan anggaran dana dilaksanakan dengan 

melaporkan hasil kegiatan dan surat pertanggungjawaban setelah 

kegiatan selesai diselenggarakan. Laporan kegiatan dan surat 

pertanggungjawaban harus diserahkan oleh kaprodi kepada fakultas 

sebelum dilaporkan kepada PPLP PT-PGRI. 

Analisis SWOT untuk standar 6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana 

Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya adalah sebagai berikut. 

a. Kekuatan: 

1) Pemimpin lembaga memiliki komitmen yang tinggi dalam 

meningkatkan sarana dan prasarana. 

2) Seluruh ruang kuliah dan laboratorium ber-AC dan memiliki 

kelengkapan sesuai dengan visi misi Program Studi Pendidikan 

Khusus. 

3) Telah memiliki perangkat teknologi informatika (internet) yang 

online 24 jam, notebook dan LCD untuk mendukung 

pembelajaran yang berkualtas. 

4) Telah memiliki laboratorium microteaching yang memadai. 

5) Sarana dan prasarana pendukung yang UKM yang memadai. 

b. Kelemahan: 

1) Sumber dana sebagian besar berasal dari mahasiswa. 

2) Pengelolaan dana yang terpusat dengan mekanisme yang 

kurang cepat. 

3) Sistem perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana masih 

kurang maksimal. 

4) Aksesibilitas kampus yang kurang memadai. 
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c. Peluang: 

1) Tersedianya dana hibah untuk meningkatkan kualitas program 

studi. 

2) Lulusan Program Studi Pendidikan Khusus yang sangat 

dibutuhkan stakeholder untuk mengembangkan pendidikan 

inklusif. 

d. Ancaman: 

1) Pesaing Program Studi Pendidikan Khusus UNIPA Surabaya 

merupakan perguruan tinggi negeri yang didukung penuh dana 

dari pemerintah dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap. 

2) Besarnya kebutuhan stakeholder terhadap lulusan Program 

Studi Pendidikan Khusus menjadi alasan perguruan tinggi lain 

segera membuka program studi yang sama. 

 

7. Standar 7: Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan 

Kerjasama 

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen Prodi Pendidikan Khusus selalu rutin 

dilaksanakan dan relevan dengan sasaran pengembangan bidang 

keilmuan pendidikan khusus. Penelitian yang dilakukan telah 

menggunakan metodologi yang sesuai karena telah melalui seleksi 

pada saat pengajuan proposal dan juga sesuai dengan panduan 

terbaru dari Ristekdikti. Dosen Prodi PKh aktif dalam melakukan 

penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga beberapa kali 

memperoleh penghargaan dalam bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat.  

Prodi Pendidikan Khusus UNIPA Surabaya bekerja sama dengan 

sekolah inklusi dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai tingkat sekolah 

menengah atas (SMA) dan sekolah luar biasa (SLB) dan kemitraan luar 

negeri. 
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Analisis SWOT standar 7 tentang Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat dan Kerjasama Prodi PKh FKIP Unipa Surabaya sebagai 

berikut: 

a. Kekuatan: 

1) Mutu, produktifitas, relevansi sasaran, efisiensi pemanfaatan 

penelitian dan pengabdia kepada masyarakat terus meningkat 

dari tahun ke tahun, 

2) Terdapat agenda, keberlanjutan dan diseminasi hasil penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, 

3) terdapat sinergi yang kuat dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan 

mahasiswa, 

4) Keaktifan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa dan keterlibatan dalam penelitian dosen membuat 

mahasiswa termotivasi untuk selalu berinovasi dan berpikir 

kritis, 

5) Lembaga melalui LPPM UNIPA Surabaya mengalokasikan 

anggaran untuk mewadahi kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen prodi, 

6) Semua proses yang dilakukan dalam seleksi penelitian 

dilakukan secara terbuka, transparan dan sesuai dengan 

ketentuan dari dikti dan lembaga, 

7) Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian memberikan 

pengalaman yang baik bagi dosen dalam meningkatkan dan 

memperluas jaringan kerjasama, 

8) Terdapat pedoman yang mengatur pembimbingan tugas akhir 

agar mutu penyelesaian skripsi terjamin, 

9) Dosen Prodi PKh aktif membuat publikasi baik dalam jurnal dan 

prosiding baik nasional maupun internasional, 

10) Dosen Prodi PKh aktif membuat buku ajar dan telah 

mendapatkan ISBN, 
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11) Kerjasama dengan instansi yang relevan telah berjalan dengan 

baik dan masih berlanjut dengan memegang prinsip saling 

menguntungkan, 

12) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama berjalan 

dengan baik dibawah Lembaga Hubungan Internasional, 

Humas dan Protokoler (LHIHP) untuk memonitor, mengevaluasi 

dan bahkan membuat perluang kerjasama yang baru, 

13) Terjalin kerjasama yang kuat dengan instasi dan institusi lain, 

baik dari dalam negeri dan luar negeri, 

14) Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua 

belah pihak, 

15) Hasil kerjasama dapat memberikan masukan untuk 

pengembangan Prodi Pendidikan Khusus, 

16) Antara pihak yang bekerja sama  dengan Prodi PKh sama-

sama mendapatkan nilai positif dan menguntungkan. 

b. Kelemahan: 

1) Belum ada publikasi di jurnal terakreditasi dan terindeks, 

2) Masih banyak karya dosen Prodi PKh yang belum terdaftar oleh 

HKI, 

3) Belum mempunyai penelitian payung dengan mahasiswa, 

4) Belum ada jurnal prodi yang dapat menampung karya inovatif 

mahasiswa, 

5) Masih ada kerjasama yang belum ditindaklanjuti secara intens. 

c. Peluang: 

1) Banyak tawaran untuk mengajukan proposal baik penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat baik dari universitas 

maupun Dikti, 

2) Terbukanya peluang bagi dosen untuk mengikuti kegiatan dan 

pelatihan penulisan karya ilmiah, 

3) Masih banyak peluang menjalin kerjasama yang banyak 

jumlahnya. 
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d. Ancaman: 

1) Persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana 

hibah baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat 

2) Status UNIPA Surabaya naik menjadi madya, sehingga ada 

ketebatasan dalam melaksanakan penelitian 

3) Tingkat persaingan untuk menembus jurnal maupun seminar 

yang bermutu semakin ketat 

4) Terbatasnya ketersediaan jurnal nasional yang terakreditasi 

5) Kompetitor semakin aktif melakukan kerjasama dengan instansi 

lain 
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BAB III 

TAHAP PENGEMBANGAN 

  

A. Prioritas Pengembangan Program Studi Pendidikan Khusus (PKh) 

Rencana pengembangan Program Studi PKh Unipa Surabaya 

sampai tahun 2020 meliputi pengembangan dalam berbagai bidang, yakni 

bidang pengajaran, bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, bidang pengajaran, bidang kemahasiswaan, bidang sumber 

daya, bidang penjaminan mutu, dan bidang sarana dan prasarana.  

Adapun prioritas pengembangan Prodi PKh adalah sebagai berikut. 

1. Peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 

kemahasiswaan; 

2. Modernisasi sarana dan prasarana pembelajaran serta 

pengembangan teknologi informasi; 

3. Optimalisasi sistem manajemen dan penjaminan mutu di tingkat 

program studi; 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam Prodi PKh melalui 

pelatihan, short course, workshop dan studi lanjut; 

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian, kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, penulisan karya ilmiah dan buku 

ajar; 

6. Pembinaan mahasiswa dalam penalaran, minat dan bakat. 

 

Untuk mencapai rencana prioritas pengembangan yang telah 

dikemukakan di atas, maka strategi yang dilakukan oleh Prodi PKh adalah 

sebagai berikut. 

1. Menerapkan kepemimpinan yang transparan, konsisten dan 

berasaskan kebersamaan; 

2. Menerapkan pengelolaan yang sinergis, efektif dan produktif; 

3. Menerapkan sikap profesional dalam manajemen prodi PKh; 

4. Berpartisipasi aktif dan terbuka melalui penguatan peran unit dasar 

prodi; 
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5. Membina jejaring dan kemitraan dengan instansi dan institusi pada 

tingkat lokal, nasional dan internasional. 

B. Pengembangan Bidang Pengajaran 

Strategi yang dilakukan untuk pengembangan bidang pengjaran 

Prodi Pkh yang berorientasi pada peningkatan kualitas akademik 

dipaparkan sebagaimana berikut ini: 

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang berbasis 

kompetensi, mutakhir dan relevan dengan kebutuhan 

pengguna/masyarakat/stakeholder. Langkah-langkah yang ditempuh 

adalah sebagai berikut. 

a. Pemutakhiran kurikulum prodi dari waktu ke waktu secara 

periodik dengan melibatkan peran/masukan dari stakeholder. 

b. Mengintegrasikan karakter Peduli, Amanah, Gigih dan Inovatif 

(PAGI) dalam kurikulum Prodi PKh serta mensosialisasikannya 

kepada sivitas akademika di prodi, sehingga semua lulusan 

mempunyai karakter PAGI; 

c. Mensosialisasikan hasil pembaharuan dan pengembangan 

kurikulum terbaru kepada dosen dan mahasiswa; 

d. Melaksanakan kurikulum secara konsisten dan memaksimalkan 

segara potensi yang dimiliki.  

2. Meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar; 

3. Menetapkan dan menjaga standar mutu akademik, dengan cara: 

a. Peningkatan kompetensi dosen dalam penguasaan materi 

perkuliahan, yang ditunjukkan melalui rancangan perkuliahan 

yang matang (RPS dan SAP); 

b. Revitalisasi dosen dalam penulisan karya ilmiah dan buku ajar; 

c. Meningkatkan kegiatan monitoring proses kegiatan pembelajaran 

dan pelaporan bulanan; 

4. Peningkatan kompetensi dosen agar dapat memenangkan program 

hibah kompetisi oleh Dikti; 

5. Peningkatan peringkat akreditasi Prodi PKh; 

6. Peningkatan dan optimalisasi laboratorium Prodi PKh; 
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7. Peningkatan sistem informasi akademik. 

 

C. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pengembangan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di Prodi Pendidikan Khusus berfokus pada kegiatan untuk 

meningkatkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

inovatif, bermutu dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain baik 

tingkat lokal maupun nasional. Adapun strategi pengembangan untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah: 

1. Memfasilitasi kegiatan pelatihan manajemen dan metodologi 

penelitian; 

2. Mengembangkan kerjasama yang kuat dengan instansi dan institusi 

lain, baik di tingkat nasional maupun internasional agar tercipta 

akses informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan 

penelitian dan pengadian kepada masyarakat; 

3. Memfasilitasi kegiatan penelitian payung dan kelompok penelitian 

dengan berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan kepelatihan olah 

raga, bimbingan dan konseling, PAUD, PGSD; 

4. Menerapkan hasil yang didapat dari kegiatan penelitian untuk 

pengembangan kurikulum dan proses belajar mengajar (PBM);  

5. Memberikan penghargaan kepada dosen yang berhasil 

menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang inovatif, bermutu, dan relevan; 

6. Mendorong dosen untuk aktif melakukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat secaa periodik dan terorganisir di bawah 

naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) Unipa Surabaya; 

7. Mendorong dosen untuk menjadikan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat berbasis profit.  
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D. Pengembangan Kemahasiswaan 

Pengembangan bidang kemahasiswaan Prodi PKh Unipa 

Surabaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan 

menjadikan lulusan Prodi PKh yang unggul dan profesional dalam 

pendidikan khusus serta memiliki karakter Peduli, Amanah, Gigih dan 

Inovatif sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Adapun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Menjalin kerjasama yang kuat dengan berbagai instansi untuk 

memperbanyak peluang beasiswa bagi peningkatan kesejahteraan 

mahasiswa; 

2. Meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling 

mahasiswa melalui Unit Bimbingan dan Konseling (UBK) Prodi 

PKh; 

3. Meningkatkan akses komunikasi dengan berbagai pihak (baik 

pemerintah maupun swasta) untuk memperoleh beasiswa bagi 

mahasiswa. 

  

E. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan bidang sumber daya manusia Prodi PKh fokus 

pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan SDM. Adapun 

strategi pengembangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Meningkatkan kompetensi dosen (pedagogik kepribadian, sosial, 

profesional) dalam kaitannya dengan membangun program studi 

dan dibuktikan dengan sertifikasi dosen; 

2. Meningkatkan kualitas dosen untuk mengikuti short course dan 

studi lanjut (S-3) yang dilakukan secara bertahap; 

3. Meningkatkan jenjang jabatan akademik dan kepangkatan dosen; 

4. Mendorong dosen untuk berparisipasi aktif menjadi 

narasumber/pembicara dalam kegiatan ilmiah yang terkait dengan 

pengembangan ilmu; 
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5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf melalui kegiatan 

pelatihan/workshop maupun kegiatan sejenisnya terkait dengan 

kompetensi yang dibutuhkan; 

6. Meningkatkan kualitas, mutu, dan jumlah SDM secara berkala dan 

terprogram; 

7. Mengkader dosen dan staf secara berkala melalui alur mekanisme 

usulan kepada rektor. 

 

F. Pengembangan Penjaminan Mutu 

Penjaminan mutu di Prodi PKh Unipa Surabaya dilakukan melalui 

Unit Penjaminan Mutu (UPM) berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan 

Mutu dan Audit Internal (LPMAI) Unipa Surabaya. Tujuan dari 

pengembangan penjaminan mutu di Prodi PKh adalah untuk menjamin 

kualitas pembelajaran dan lulusan di program studi. Untuk menjamin 

kualitas input telah dilakukan dengan adanya tes seleksi mahasiswa baru.  

Adapun strategi pengembangan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan monitoring perkuliahan tatap muka (kehadiran dosen dan 

materi perkuliahan) secara berkala; 

2. Meningkatkan kualitas dosen melalui sistem rekruitmen/seleksi yang 

memadai; 

3. Meningkatkan kualitas mahasiswa melalui sistem rekruitemen/seleksi 

yang baik; 

4. Melakukan evaluasi efektifitas perkuliahan dosen dan mahasiswa; 

5. Memperbaiki dan mengembangkan kurikulum dengan cara evaluasi 

kurikulum secara periodik sesuai dengan kebutuhan stakeholder; 

6. Meningkatkan kompetensi akademik dosen dengan mendorong 

dosen agar melanjutkan studi (S-3); 

7. Peningkatan frekuensi pertemuan dan konsultasi antara mahasiswa 

dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) sehingga tercipta 

atmosfer akademik yang baik. 

 



30 
 

Indikator keberhasilan dalam proses pendidikan di Prodi 

Pendidikan khusus, terkait dengan penjaminan mutu yang telah dijelaskan 

di atas, adalah dengan tercapainya: 

1. Proses pembelajaran yang efektif dan profesional telah terlaksana 

dengan baik; 

2. Prodi PKh mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan 

masyarakat/stakeholder; 

3. Prodi PKh mampu menghasilkan lulusan yang dapat 

mentransformasikan keilmuan dan keterampilan di dunia kerja.  

 

G. Pengembangan Kelembagaan dan Sistem Manajemen 

Pada aspek pengembangan kelembangaan dan sistem 

manajemen Prodi Pendidikan Khusus ini diarahkan pada pembaharuan 

pengelolaan program studi yang efektif, efisien, memiliki akuntabilitas 

sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat/stakeholder. 

Untuk mencapai tersebut, maka kebijakan tersebut diwujudkan dalam 

beberapa program yang dijelaskan sebagaimana berikut. 

1. Melakukan restrukturisasi tata kelola dan penataan sistem 

manajemen sesuai dengan aturan yang berlaku di Lembaga; 

2. Menyusun prosedur dan tata kerja baru sesuai dengan  dengan 

aturan yang berlaku di Lembaga; 

3. Mengembangkan sistem manajemen laboratorium berstandar 

nasional; 

4. Mengembangkan sistem manajemen dan administrasi berbasis 

teknologi agar layanan kepada dosen, mahasiswa  dan stakeholder 

dapat cepat dan akurat. 

 

H. Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Untuk dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk 

kegiatan belajar dan mengajar di Prodi Pendidikan Khusus UNIPA 

Surabaya, maka perlu dilakukan revitalisasi sarana dan prasarana yang 
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berkelanjutan. Dalam pengembangan sarana dan prasarana ada 2 aspek 

yang perlu dilakukan pengembangan, yakni: 

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Prodi PKh 

a. Meningkatkan ketersediaan ruang (ruang kerja dosen, ruang 

kegiatan administrasi, ruang kuliah, ruang hima, ruang ujian dan 

mimbar akademik); 

b. Meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan perkuliahan di setiap 

ruang kuliah yang berbasis teknilogi/multimedia; 

c. Meningkatkan akses internet yang memadai di area kampus; 

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat Prodi PKh dalam menjaga 

kebersihan lingkungan kampus (ruang kuliah, ruang baca, 

laboratorium); 

2. Pengembangan Laboratorium Prodi 

Pengembangan laboratorium Prodi PKh bertujuan untuk 

membantu pencapaian kompetensi mahasiswa Prodi PKh yang 

unggul dan profesional dalam pendidikan khusus. Pengembangan 

sarana dan prasarana dilakukan dengan melakukan revitalisasi 

peralatan secara berkala yang telah out of date. Adapun strategi 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Menyusun rencana pengembangan program studi secara 

berkala, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan 

pembelajaran di masa mendatang; 

b. Mengembangkan citra program studi sebagai program studi 

yang unggul dalam bidang pendidikan khusus dan mempunyai 

laboratorium yang representatif; 

c. Menjamin penggunaan ruang perkuliahan, ruang baca, dan 

ruang laboratorium untuk mengembangkan kemampuan 

dosen dan mahasiswa; 

d. Menciptakan lingkungan akademis yang kondusif sehingga 

dapat dirasa nyaman dan aman bagi civitas akademik untuk 

mengembangkan potensi diri. 
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3. Pengembangan Perpustakaan Prodi 

Salah satu penunjang terwujudnya kompetensi mahasiswa 

yang unggul dan profesional dalam pendidikan khusus adalah 

dengan tersedianya referensi yang lengkap. Prodi PKh 

memprioritaskan pembangunan dan pengembangan perpustakaan 

prodi yang lengkap dan aksesibel. Usaha pengembangan 

perpustakaan dilakukan dengan memenuhi indikator sebagai berikut. 

a. Meningkatkan jumlah judul koleksi buku untuk kepentingan 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

b. Meningkatkan keragaman jumlah koleksi perpustakaan Prodi 

PKh baik berupa jurnal, CD, prosiding, film dan lain 

sebagainya; 

c. Tersedianya fasilitas fisik perpustakaan yang nyaman dan 

aksesibel bagi pengguna; 

d. Terpenuhinya rasio jumlah koleksi dalam perpustakaan 

dengan jumlah mahasiswa prodi PKh. 
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BAB IV 

PENUTUP  

 

Rencana strategis yang telah disusun oleh Prodi PKh Unipa Surabaya 

sekaligus menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan lembaga, serta analisis 

SWOT yang merupakan hasil dari evaluasi diri Prodi PKh Unipa Surabaya. 

Hasil analisis SWOT yang telah dilakukan memamparkan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Prodi Pkh dalam 

bersaing meraih prestasi dengan lembaga perguruan tinggi lainnya. Pada Bab 

III juga dipaparkan mengenai rencana pengembangan Prodi PKh Unipa 

Surabaya yang menjeadi prioritas utama. Rencana strategis ini selanjutnya 

dijabarkan dalam Rencana Operasional (Renop) sebagai rujukan penyusunan 

kegiatan di tingkat program studi.  

Semoga Allah senantiasa membimbing dan menguatkan langkah 

perjuangan Kita untuk dapat membimbing generasi penerus bangsa Indonesia 

yang berkarakter Peduli, Amanah, Gigih, Inovatif dan semakin bermartabat di 

mata dunia. Aamiin.  
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