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PENGESAHAN 

 

Dokumen tersebut di bawah ini: 
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Telah disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional Program Studi S1 Pendidikan 

Khusus (PKh) FKIP Unipa Surabaya 2017-2020.  
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KATA PENGATNTAR 

 

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 

upaya adalah penyusunan rencana operasional (Renop) Prodi PKh Unipa Surabaya secara 

periodik.   

Penyusunan renop didasarkan pada penjabaran dari renstra Prodi PKh Unipa Surabaya 

periode 2017-2020. Renstra ini merupakan harapan prodi untuk yang akan dijadikan sebagai 

acuan utama bagi penyusunan program kerja Prodi PKh Unipa Surabaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasional 

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 upaya adalah penyusunan rencana operasional (Renop) Prodi PKh Unipa 

Surabaya secara periodik. 

Penyusunan renop didasarkan pada penjabaran dari renstra Prodi PKh Unipa 

Surabaya periode 2017-2020. Renstra ini merupakan harapan prodi untuk yang akan 

dijadikan sebagai acuan utama bagi penyusunan program kerja Prodi PKh Unipa Surabaya 

 

B. Visi, Misi dan Tujuan 

1. Visi 

Pada tahun 2020 menjadi program studi yang unggul dalam bidang pendidikan khusus 

yang berkarakter peduli, amanah, gigih, dan inovatif 

2. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada ketercapaian 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang berbasis teknologi 

informasi dan inklusif. 

2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran pendidikan khusus. 

3) Mengembangkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Program Studi 

Pendidikan Khusus secara selektif. 
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5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang aksesibel bagi 

mahasiswa disabilitas. 

6) Meningkatkan suasana akademik dan non akademik yang kondusif dan inklusif 

untuk mencapai kompetensi pendidik pendidikan khusus. 

7) Melaksanakan pendidikan kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat 

sebagai penunjang profesi pendidik pendidikan khusus. 

8) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik di tingkat nasional maupun 

internasional. 

3. Tujuan 

1) Menghasilkan pendidik pendidikan khusus yang mampu merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi  pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan 

memanfaatkan teknologi informasi 

2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan dan 

pembelajaran pendidikan khusus 

3) Menghasilkan pembelajaran sesuai standar Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) 

4) Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas  

5) Memiliki sarana dan prasarana yang aksesibel 

6) Terciptanya suasana akademik dan non akademik yang kondusif dan inklusif 

7) Menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif  dan bermanfaat sebagai penunjang 

profesi pendidik pendidikan khusus 

8) Adanya kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi 

pendidik 
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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.  
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B. Rumusan Sasaran 

Berdasarkan tujuan yang ingin  dicapai maka rencana operasional program studi Pendidikan Khusus dijabarkan sebagai berikut: 

 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR CAPAIAN STRATEGI 

1 Menghasilkan pendidik 

pendidikan khusus yang 

mampu merencanakan, 
melaksanakan dan 

mengevaluasi  pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif 
dengan memanfaatkan 

teknologi informasi 

Peningkatan mutu prodi Peningkatan mutu prodi Pelaksanaan manual mutu sebagai upaya 

peningkatan kualitas mutu prodi 

Pengembangan strategi pembelajaran  Proses pembelajaran berbasis daring 

Pendayagunaan  laboratorium Meningkatkan frekuensi penggunaan 

laboratorium 

2 Menghasilkan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
bidang pendidikan dan 

pembelajaran pendidikan 

khusus 

Meningkatkan 

perolehan hibah 
penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat  

Peningkatan hibah penelitian Mengajukan proposal hibah penelitian  

Peningkatan hibah pengabdian kepada 
masyarakat 

Mengajukan proposal hibah pengabdian 
kepada masyarakat 

3 Menghasilkan pembelajaran 

sesuai standar Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) 
 

 

Peningkatan pelaksanaan 

mata kuliah berbasis KKNI 

Kelengkapan 

RPS KKNI modifikasi mahasiswa 

berkebutuhan khusus 

Membuat RPS modifikasi sesuai dengan 

karakteristik mahasiswa berkebutuhan 

khusus 

Mengimplementasikan pembelajaran 
active learning 

Mengimplementasikan tugas praktik atau 
observasi ke sekolah sebagai tugas akhir 

mata kuliah 

Optimalisasi produk TIK sebagai hasil 

belajar mahasiswa  

Mengimplemantasikan tugas berupa 

pengembangan TIK dalam pembelajaran 
sebagai salah satu tugas mata kuliah 

4 Menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas  

Peningkatan mutu dosen dan 

tenaga kependidikan 

Pendidikan  Studi lanjut 

Kualifikasi jabatan fungsional 

Penulisan buku ajar 

Mengikuti program short course  
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR CAPAIAN STRATEGI 

Penelitian  Melakukan penelitian tingkat nasional 

Mengikuti 

seminar/konferensi/lokarya/pelatihan 

nasional/internasional  

Jumlah publikasi internasional  

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Pelaksanaan pengabdian masyarakat per 

tahun 

Melakukan publikasi hasil pengabdian 
masyarakat 

Peningkatan mutu tenaga kependidikan Studi lanjut 

Mengikuti pelatihan dan workshop 

Mengikuti rapat kerja 

5 Memiliki sarana dan prasarana 
yang aksesibel 

 

Peningkatan 
Kualitas dan kuantitas sarana 

dan  

prasarana yang aksesibel 

Peningkatan jumlah sarana dan prasara 
yang aksesibel bagi mahasiswa 

disabilitas 

Melengkapi sarana dan prasarana yang 
aksesibel bagi mahasiswa disabilitas 

6 Terciptanya suasana akademik 

yang kondusif dan inklusif 

 

 

Menciptakan suasana 

akademik yang inklusif  

Peningkatan Susana akademik yang 

kondusif 

Peningkatan kuantitas kegiatan dosen 

dalam seminar atau simposium 

Peningkatan kuantitas kegiatan mahasiswa 

dalam seminar, symposium, dan lomba 

Peningkatan kegiatan dosen dan mahasiswa 

Peningkatan kegiatan antar mahasiswa 

Peningkatan kegiatan antar dosen 

Peningkatan kontribusi mahasiswa 

dalam mewujudkan suasana akademik 
yang inklusif 

Peningkatan jumlah volunteer PKh dalam 

memberikan layanan bagi mahasiswa 
berkebutuhan khusus 

Peningkatan kegiatan sosialisasi peduli 

disabilitas 
 

 

 

Sosialisasi tentang peduli disabilitas 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR CAPAIAN STRATEGI 

7 Menghasilkan lulusan yang 

kreatif, inovatif  dan 

bermanfaat sebagai penunjang 

profesi pendidik pendidikan 
khusus 

 

 

Peningkatan mutu mahasiswa Peningkatan soft skills  mahasiswa Peningkatan soft skills mahasiswa dengan 

berpartisipasi aktif dalam pemecahan 

permasalahan masyarakat 

Meningkatkan kegiatan peningkatan 
pengetahuan masyarakat tentang PKh yang 

melibatkan mahasiswa 

Peningkatan pemerolehan PKM 
mahasiswa 

Meningkatkan kegiatan pelatihan PKM 
mahasiswa  

Peningkatan student exchange 

mahasiswa 

Mendapatkan  student exchange ke luar 

negeri 

8 Adanya kerja sama dengan 
pihak-pihak terkait untuk 

meningkatkan kompetensi 

pendidik  

Peningkatan kerja sama Kerjasama dalam negeri dan luar 
negeri  

MoU dalam negeri dan luar negeri 
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C. Indikator Kinerja Utama 

 

No Indikator capaian Strategi Target 

2017 2018 2019 2020 

1 Peningkatan mutu prodi Pelaksanaan manual 

mutu sebagai upaya 

peningkatan kualitas 

mutu prodi 

Menyusun borang 

prodi PKh 

Reakreditasi Prodi Prodi Pkh terakreditasi 

B 

Mempertahankan 

akreditasi B 

Pengembangan strategi 

pembelajaran  

Proses pembelajaran 

berbasis daring 

Merencanakan 

perkuliahan 

mengunakan 
pembelajaran daring 

Melaksanakan 

perkuliahan daring 

sebanyak 12 mata kuliah 

Melaksanakan 

perkuliahan daring 

sebanyak 12 mata 
kuliah 

Melaksanakan 

perkuliahan daring 

sebanyak 24 mata 
kuliah 

Pendayagunaan  

laboratorium 

Meningkatkan 

frekuensi penggunaan 

laboratorium 

Memiliki laboratorium 

yang representatif 

Pemanfaatan 

laboratorium untuk mata 

kuliah kekhususan 
 

 

Pemanfaatan 

laboratorium untuk 

masyarakat lokal 
 

Pemanfaatan 

laboratorium 

tingkat nasional 

2 Peningkatan hibah 

penelitian 

Mengajukan proposal 

hibah penelitian  

12 judul didanai dari 

hibah bersaing 

12 judul didanai dari 

hibah bersaing 

12 judul didanai dari 

hibah bersaing 

12 judul didanai 

dari hibah bersaing 

Peningkatan hibah 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Mengajukan proposal 

hibah pengabdian 

kepada masyarakat 

Mengikuti pelatihan 

menulis proposal 

pengabdian kepada 
masyarakat 

6 judul didanai dari 

hibah bersaing 

8 judul didanai dari 

hibah bersaing 

10 judul didanai 

dari hibah bersaing 

3 Kelengkapan 

RPS KKNI modifikasi 

mahasiswa 
berkebutuhan khusus 

Membuat RPS 

modifikasi sesuai 

dengan karakteristik 
mahasiswa 

berkebutuhan khusus 

20% mata kuliah 40% mata kuliah 60% mata kuliah 100% mata kuliah 

Mengimplementasikan 
pembelajaran active 

learning 

Mengimplementasikan 
tugas praktik atau 

observasi ke sekolah 

sebagai tugas akhir 

mata kuliah 

30% mata kuliah 50% mata kuliah 70% mata kuliah 90% mata kuliah 
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No Indikator capaian Strategi Target 

2017 2018 2019 2020 

Optimalisasi produk 

TIK sebagai hasil 
belajar mahasiswa  

Mengimplemantasikan 

tugas berupa 
pengembangan TIK 

dalam pembelajaran 

sebagai salah satu 

tugas mata kuliah 

20% mata kuliah 30% mata kuliah 40% mata kuliah 50% mata kuliah 

4 Pendidikan  Studi lanjut Belum ada Belum ada 1 2 

Kualifikasi jabatan 

fungsional 

1 lektor dan 5 asisten 

ahli 

3 mengikuti seleksi 

sertifikasi 

3 dosen mendapatkan 

sertifikasi dosen 

1 lektor kepala dan 

5 lektor 

Penulisan buku ajar 4 5 6 6 

Mengikuti program 

short course  

2 6 6 6 

Penelitian  Melakukan penelitian 

tingkat nasional 

11 4 6 7 

Mengikuti 

seminar/konferensi/lok

arya/pelatihan 
nasional/internasional  

8 7 8 8 

Jumlah publikasi 

internasional  

11 7 8 8 

Pelaksanaan 
Pengabdian Masyarakat 

Pelaksanaan 
pengabdian masyarakat 

per tahun 

6 7 6 6 

Melakukan publikasi 

hasil pengabdian 
masyarakat 

3 3 4 4 

Peningkatan mutu 

tenaga kependidikan 

Studi lanjut 0 0 1 1 

Mengikuti pelatihan 

dan workshop 

2 2 2 2 

Mengikuti rapat kerja 1 0 1 1 
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No Indikator capaian Strategi Target 

2017 2018 2019 2020 

5 Peningkatan jumlah 

sarana dan prasara yang 
aksesibel bagi 

mahasiswa disabilitas 

Melengkapi sarana dan 

prasarana yang 
aksesibel bagi 

mahasiswa disabilitas 

Penyediaan Ramp, 

braille sign, guiding 
block yang aksesibel di 

seluruh ruangan 

Penyedian assistive 

technology bagi 
mahasiswa 

berkebutuhan khusus 

Penyediaan digital 

library 

Sarana dan 

Prasaran yang 
representatif 

6 Peningkatan Susana 

akademik yang kondusif 

Peningkatan kuantitas 

kegiatan dosen dalam 
seminar atau 

simposium 

110 kegiatan seminar 

atau simposium 

120 kegiatan seminar 

atau symposium 

130 kegiatan seminar 

atau simposium 

140 kegiatan 

seminar atau 
simposium 

Peningkatan kuantitas 

kegiatan mahasiswa 
dalam seminar, 

symposium, dan lomba 

23 kegiatan seminar, 

symposium, dan lomba 

30 kegiatan seminar, 

symposium, dan lomba 

40 kegiatan seminar, 

symposium, dan lomba 

50 kegiatan 

seminar, 
symposium, dan 

lomba 

Peningkatan kegiatan 

dosen dan mahasiswa 

14 kali per tahun 15 kali per tahun 20 kali per tahun 25 kali per tahun 

Peningkatan kegiatan 

antar mahasiswa 

7 kali per tahun 10 kali per tahun 15 kali per tahun 20 kali per tahun 

Peningkatan kegiatan 

antar dosen 

14 kali per tahun 16 kali per tahun 20 kali per tahun 24 kali per tahun 

Peningkatan kontribusi 

mahasiswa dalam 

mewujudkan suasana 

akademik yang inklusif 

Peningkatan jumlah 

volunteer PKh dalam 

memberikan layanan 

bagi mahasiswa 
berkebutuhan khusus 

10 volunteer dari 

mahasiswa prodi Pkh 

20 volunteer dari 

mahasiswa prodi Pkh 

30 volunteer dari 

mahasiswa prodi Pkh 

40 volunteer dari 

mahasiswa prodi 

Pkh 

Peningkatan kegiatan 

sosialisasi peduli 

disabilitas 

Sosialisasi tentang 

peduli disabilitas 

5 kegiatan 7 kegiatan 11 kegiatan 15 kegiatan 

7 Peningkatan soft skills  

mahasiswa 

Peningkatan soft skills 

mahasiswa dengan 

berpartisipasi aktif 
dalam pemecahan 

Meningkatkan 

kegiatan bakti sosial 

kepada yayasan/panti 

2 kali per tahun 3  kali per tahun 4 kali per tahun 
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No Indikator capaian Strategi Target 

2017 2018 2019 2020 

permasalahan 

masyarakat 

ABK yang kurang 

mampu 

Meningkatkan kegiatan 
peningkatan 

pengetahuan 

masyarakat tentang 
PKh yang melibatkan 

mahasiswa 

3 kegiatan per 
semester 

4 kegiatan per semester 5 kegiatan per 
semester 

6 kegiatan per 
semester 

Peningkatan 

pemerolehan PKM 
mahasiswa 

Meningkatkan kegiatan 

pelatihan PKM 
mahasiswa  

1 kali per tahun 2 kali per tahun 3 kali per tahun 4 kali per tahun 

Peningkatan student 

exchange mahasiswa 

Mendapatkan  student 

exchange ke luar 
negeri 

0 2 4 6 

8 Kerjasama dalam negeri 

dan luar negeri  

MoU dalam negeri dan 

luar negeri 

23 26 30 36 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana Operasional Program Studi Pendidikan Khusus Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya Tahun 2017-2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Program Studi 

Pendidikan Khusus Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2017-2020 yang memuat 

rumusan rencana dan target pencapaian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Indikator 

kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari masing-masing sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rencana strategis. 

Target yang ditetapkan dalam rencana operasional merupakan hasil kesepakatan 

bersama Program Studi Pendidikan Khusus sebagai acuan resmi dalam merencanakan 

program kerja dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya perlu dilakukan 

monitoring dan evaluasi atas implementasi Renop yang dilakukan setiap tahun. 

 

 


