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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesaianya penyusunan Rencana 

Strategis Program Studi (PS) Sarjana Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe tahun 

2018-2023. Melalui Rencana Strategis (Renstra) ini dapat teridentifikasi kondisi 

program studi saat ini mulai dari akademik termasuk dosen, staf pendukung, 

mahasiswa sampai dengan kondisi non akademik seperti sarana prasarana perkuliahan 

sehingga dapat diidentifikasi analisis internal dan eksternal serta diperoleh arahan 

pengembangan berupa rencana strategis untuk PS Sarjana Ekonomi Pembangunan STIE 

Lhokseumawe untuk jangka waktu lima tahun kedepan. PS Sarjana Ekonomi 

Pembangunan bertekad untuk menjadi program studi unggul di bidang Ekonomi 

Pembangunan khususnya Bidang Ekonomi Publik dan Regional yang berbasis syariah. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka PS Sarjana Ekonomi Pembangunan harus 

melakukan peningkatan kualitas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola. Rencana strategis ini diharapkan 

mampu memberikan panduan atas segala perencanaan, program, dan pelaksanaan visi, 

misi, dan tujuan PS Sarjana Ekonomi Pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun 

kedepan. Semoga semua pihak dapat mendukung pelaksanaan rencana strategis ini dan 

berkontribusi positif dalam pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Akhir 

kata, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan Rencana Strategis Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan 2018-

2023 ini sehingga menjadikan dokumen ini dapat berguna sebagai mana mestinya. 

 

 Lhokseumawe,     Desember 2017 
 TIM Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat serta regulasi 

pendidikan yang harus dihadapi institusi saat ini. Peningkatan disemua aspek Tri 

Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi diarahkan untuk meningkatkan daya 

saing lulusan di tingkat global. Akses terhadap perkembangan bisnis global dilakukan 

secara menerus agar proses penyelenggaraan pendidikan selalu relevan dengan 

kebutuhan dunia kerja.  Dengan demikian diharapkan lulusan Progran Studi Ekonomi 

Pembangunan STIE Lhokseumawe dapat terserap di dunia kerja. 

Dari uraian di atas, paling tidak terdapat tiga hal yang harus diperhatikan oleh 

pendidikan tinggi untuk berkontribusi terhadap peningkatan daya saing lulusan.  

Pertama, pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan luaran (termasuk hasil-hasil 

penelitian dan lulusan yang inovatif dan kratif dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Kedua, pendidikan tinggi harus mendidik mahasiswanya agar mampu 

memilih dan mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk  selanjutnya 

dikonversi ke dalam bentuk produk yang memiliki daya saing ekonomi. Ketiga, 

pendidikan tinggi juga harus mampu membentuk lulusan yang memiliki karakter 

kebangsaan yang kuat sebagai wujud dari warga negara yang bertanggung jawab. 

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang 

terencana dalam rangka pencapaian tujuan sebuah institusi.  Langkah strategis tersebut 

dikehendaki menjadi acuan bagi seluruh anggota organisasi yang akan terlibat dalam 

pengelolaan institusi.  Program Studi Ekonomi Pembangunan merumuskan Rencana 

Strategis Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe 2018-

2023 yang merupakan landasan dan penentu langkah pengembangan Program Studi di 

masa yang akan datang.  Rencana Strategis Program studi Ekonomi Pembangunan ini 

koheren dengan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis STIE 

Lhokseumawe dan telah mengacu pada Visi Instiusi yang merupakan cita-cita dan 

komitmen seluruh civitas akademika STIE Lhokseumawe.  

 

 

 



1.2. Maksud dan Tujuan 

Renstra Program Studi Ekonomi Pembangunan  STIE Lhokseumawe disusun 

dengan maksud untuk mencapai keselarasan perencanaan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di STIE Lhokseumawe agar selaras dengan lingkungan 

internal dan eksternal yang ada, sehingga dalam implementasinya seluruh program 

serta aktivitas yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu, efektif, efisien 

dan dapat dipertanggungjawabkan, guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi 

dan sinergi antar segenap stakeholder Program Studi. 

Sedangkan tujuannya adalah sebagai arahan dan strategi peningkatan mutu 

lembaga dan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

menyusun program dan kegiatan sampai dengan tahun 2013. 

 

1.3. Landasan Hukum 

Renstra Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe  disusun 

berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku antara lain: 

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 

2. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi



1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika Renstra Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe 

ini terdiri dari enam bab yang masing-masing memuat hal-hal yang dapat dijelaskan 

secara garis besarnya sebagai berikut : 

BAB  I : PENDAHULUAN  

  1.1 Latar belakang  
  1.2 Maksud dan Tujuan  
  1.3 Landasan Hukum  
  1.4 Sistematika Penulisan  

BAB  II : GAMBARAN  UMUM PROGRAM STUDI 

  EKONOMI PEMBANGUNAN  

  2.1 Kondisi Jurusan Saat ini  

   2.1.1 Struktur Organisasi  

   2.1.2 Capaian Kinerja Saat ini  

  2.2 Analisis isu Strategis  

BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL- 

  EKSTERNAL   

  3.1 Lingkungan Internal  

   3.1.1 Kekuatan (Strength)  

   3.1.2 Kelemahan (Weakness)  

  3.2 Lingkungan Eksternal  

   3.2.1 Peluang (opportunity)  

   3.2.2 Tantangan (Threat)  

BAB IV : VISI DAN MISI PROGRAM EKONOMI ISLAM 

  4.1 Review Terhadap Visi dan Misi Prodi Ekonomi 
   Pembanguan STIE Lhokseumawe  
  4.2 Rumusan Visi dan Misi Program EKP 

BAB  V : TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI  

  5.1 Tujuan   

  5.2 Sasaran   

  5.3 Strategi   

  5.4. Program strategis  

BAB VI : PENUTUP   



BAB II 

GAMBARAN UMUM PROGRAM STUDI EKONOMI 

PEMBANGUNAN 

 

2.1. Kondisi Program Studi Saat Ini 

Pada tanggal 16 Maret 2007 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan nasional 

Republik Indonesia No. 39/D/O/ 2007, yang ditandatangani oleh Satryo Soemantri 

Brojonegoro  tentang perubahan bentuk Akademi Keuangan dan Perbankan Nasional 

menjadi STIE Lhokseumawe  sebagai salah satu  Perguruan Tinggi Swasta  di Aceh.  STIE  

Lhokseumawe ini mempunyai dua jurusan, Ekonomi Pembangunan dan Akuntansi.  

Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan S1 di Program Studi Ekonomi 

Pembangunan STIE Lhokseumawe, telah diputuskan melaksanakan sistem 

pengendalian dan peningkatan mutu, diwujudkan melalui monitoring kurikulum, 

kegiatan ilmiah mahasiswa, jalinan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dan 

pengawasan eksternal. Monitoring kurikulum, dilakukan melalui Komite Kurikulum 

yang bertugas merancang dan memonitor tingkat kesesuaian kurikulum dengan 

perkembangan ilmu ekonomi dan pasar kerja. Sejauh ini Komite Kurikulum telah 

bekerja sesuai tugasnya meskipun belum optimal karena adanya keterbatasan sarana 

dan prasarana. 

Dalam rangka pengembangan program maka Prodi telah melakukan berbagai 

macam kegiatan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan instansi-instansi luar  

seperti dengan Dirjen Pajak, Bank Indonesia, PEMDA dan lembaga-lembaga lainnya. 

Hasil-hasil yang diperoleh melalui kegiatan kerjasama ini adalah laporan-laporan 

penelitian, pendidikan/pelatihan, dan pengabdian masyarakat yang memberikan 

manfaat bagi Prodi dan institusi mitra kerja. Ini merupakan peluang dan tantangan bagi 

optimalisasi sumber daya yang dimiliki jurusan masih memungkinkan untuk terus 

ditingkatkan. 

Sistem pengendalian dan peningkatan mutu dilakukan pula melalui evaluasi 

eksternal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menjalin komunikasi dengan alumni dan 

pihak-pihak lain yang selama ini merupakan pihak pengguna (user) dari lulusan 

Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe. Secara berkala, para alumni 

dan pengguna (user) diundang untuk menghadiri workshop kurikulum yang diadakan 

oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dalam workshop tersebut para alumni dan 



pengguna (user) diminta pendapatnya mengenai kurikulum yang selama ini diajarkan. 

Demikian pengalaman-pengalaman mereka dalam dunia kerja yang bermanfaat untuk 

bahan referensi bagi perbaikan kurikulum selanjutnya. 

Dari berbagai kegiatan di atas, secara umum berbagai kendala yang dihadapi 

Program Studi Ekonomi Pembangunan masih berkisar pada terbatasnya sumber daya 

dimiliki. Keterbatasan tersebut sekaligus merupakan peluang untuk optimalisasi dan 

peningkatan sumber daya di masa-masa mendatang. Lagi pula, saat ini Program Studi 

Ekonomi Pembangunan diperkenankan untuk mengelola secara mandiri segala 

keperluannya. Walaupun demikian, yang perlu dicermati adalah berubahnya 

kebijaksanaan dan aturan formal yang justru akan mengurangi ruang gerak program 

studi. Tidak jarang kegiatan jurusan hanya didasarkan atas kebijakan disetujui oleh 

dekan, karena belum tersedianya aturan yang pasti pada tingkat yang lebih tinggi. 

Dari segi tingkat pendidikan, kualifikasi dosen Program Studi Ekonomi 

Pembangunan tergolong memadai. Saat ini rata-rata dosen masih bergelar S2, dan satu 

orang sedang pendidikan S3. Namun, ditinjau dari jumlah rata-rata peminat Program 

Studi Ekonomi Pembangunan yang relatif lebih rendah dari peminat  program studi 

Akuntansi STIE Lhokseumawe,  menunjukkan bahwa prospek yang bagus Program 

Studi Ekonomi Pembangunan belum cukup dikenal oleh kebanyakan lulusan SMA. 

Untuk memperbaiki hal ini, maka diperlukan berbagai program yang kompetitif, paling 

tidak untuk meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja. Program tersebut dapat 

berupa memberikan bekal kemampuan analitis yang lebih bagus, kemampuan 

berbahasa Inggris dan kerja sama dengan pihak lain (user). Itu sangat penting 

mengingat lulusan akan dapat dengan lebih mudah memasuki dunia kerja. 

 

2.1.1  Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi Program Studi Ekonomi Pembangunan tersebut 

secara lengkap ditunjukan dalam Gambar 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 



STRUKTUR ORGANISASI 
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LHOKSEUMAWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

KETUA  
 

M. RASYIDIN, S.E., M.Sc 

KA. PRODI EKP 
 

IRFAN, S.E., M.Si 

SEKRETARIS PRODI EKP 
 

NENI TRIANA RIADY, S.E 

Ka. Akademik & 
Pengajaran 

 

MUAFAZ, S.E 

Kasubbag Akademik 
 

AZIMAH, S.E 

Kasubbag EPSBED 
 

TAUWIL UMRI, S.E 

KA. LAB 
 

Cut Putri Mellitasari, 
S.E., M.Si 

MAHASISWA 

KET : 
Garis komando  
Garis Koordinasi ----
--- 
 



Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan adalah unsur pimpinan di tingkat 

operasional Sekolah Tinggi dalam bidang studi Ilmu Ekonomi Pembangunan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. Ketua Prodi  Ekonomi 

Pembangunan bertugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi.  Dengan berdasar kepada 

uraian dokumen SOTK (Satuan Organisasi dan Tata Kerja)  STIE Lhokseumawe  maka 

rincian tugas dari Ketua Prodi  Ekonomi Pembangunan  adalah: (i) Menata dan 

mengorganisir semua kegiatan program studi dan unit-unit yang ada dibawahnya;  

(ii)Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Program Studi; (iii) Mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan Prodi; (iv) Melaksanakan pembinaan staf, dosen dan mahasiswa; 

(v) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Prodi; (vi) Melaksanakan 

koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja terkait; (vii) memimpin dan 

mempertanggungjawabkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Prodi; (viii) 

Mengadakan penilaian terhadap kegiatan prodi secara sepengetahuan dan persetujuan 

Ketua; (ix) Menyiapkan anggaran tahunan prodi untuk diusulkan kepada Ketua;  (x) 

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan ditingkat 

Prodi; (xi) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ; (xii) 

Bertanggungjawab atas pelaksanaan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir semester dan 

ujian Sarjana (xiii) Bertanggungjawab atas master file hasil atau nilai ujian mahasiswa 

Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan adalah unsur pelaksana Sekolah 

Tinggi dalam bidang Ilmu Ekonomi yang mempunyai tugas membantu Ketua Prodi 

dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat di tingkat program studi. Uraian tugas Sekretaris Jurusan adalah : (i) 

Mengadministrasikan kebijakan-kebijakan Prodi dalam bidang-bidang pengembangan 

kurikulum dan keilmuan, penelitian dan pengabdian Masyarakat, pembinaan 

kemahasiswaan dan alumni, dan pengembangan kerjasama; (ii) Mengadministrasikan 

program-program pengembangan prodi untuk setiap bidang tugas pokok prodi; (iii) 

Mengadministrasikan surat-menyurat, dokumen-dokumen dan inventaris sarana dan 

prasarana Prodi ; (iv) Merumuskan dan mengadministrasikan pertanggungjawaban dan 

pelaporan hasil-hasil pengembangan Prodi; (v) Mengadministrasikan arus pemasukan 

dan pengeluaran keuangan dalam lingkup manajemen operasional Prodi (vi) Menyusun 

pertanggungjawaban dan pelaporan pendayagunaan keuangan manajemen operasional. 

 



2.1.2 Capaian Kinerja Mahasiswa 

1. Profil Mahasiswa 

Dari hasil seleksi tahun ajaran 2016/2017 hanya berhasil direkrut 17 mahasiswa baru 

atau 0,17% dari total pendaftar daya tampung. 

Tabel 2.1 Perkembangan Mahasiswa Baru 

  Jumlah Calon 

Jumlah Mahasiswa 
Baru 

Tahun Daya Mahasiswa Reguler 
  

Seleksi Seleksi    

(1) (2) (3) (4) (5) 
2013/2014 100 27 27 27 
2014/2015 100 31 31 31 
2015/2016 100 16 16 16 
2016/2017 100 18 16 16 
2017/2018 100 17 17 17 

Jumlah 500 109 107 107 
 

Penilaian akademik mahasiswa dapat dilihat pada sejumlah indikator berikut: 

1. Lama Studi Mahasiswa : Lama studi rata-rata di PS Ekonomi Pembangunan  adalah 

4,5 tahun. Adapun lama masa studi ideal di PS Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu 

Ekonomi adalah 8 semester (4 tahun). Lama studi tersebut ditunjang oleh proses 

belajar mengajar yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, 

dan motivasi mahasiswa yang cukup tinggi dalam mengikuti proses perkuliahan. Di 

luar itu, mahasiswa juga mengikuti kegiatan akademik di luar pengajaran yang 

berkontribusi terhadap peningkatan atmosfer akademik, misalnya lomba karya 

ilmiah mahasiswa (sebagian peserta lomba memenangkan sampai tingkat 

nasional). 

2. Tingkat Kehadiran : Profil presensi mahasiswa tahun terakhir menunjukan rata-

rata presensi sebesar 87,5%. Frekuensi kehadiran tersebut sudah melebihi 

ketentuan buku pedoman akademik STIE Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan 

partisipasi dari mahasiswa dalam perkuliahan cukup baik.  

3. IPK Rata-Rata : Rata-rata IPK mahasiswa pertahun adalah 3,23 dan mengalami 

trend meningkat tiap tahunnya, sedangkan IPK minimum rata-rata 2,2 dan rata-rata 

maksimum 3,88. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kualitas lulusan mahasiswa 

tiap tahun pada Prodi ekonomi pembangunan memiliki kompetensi yang cukup 

baik. 



Selain itu, pencapaian mahasiswa untuk berprestasi sudah baik. Beberapa mahasiswa 

sudah mampu menunjukkan prestasi pada daerah maupun tingkat nasional untuk event 

olahraga.  

 

Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai komisi yang relevan. 

Prodi Ekonomi Pembangunan  selalu melibatkan mahasiswa dalam berbagai 

kegiatan yang relevan dengan pengembangan jurusan. Misalnya, mahasiswa turut 

melakukan evaluasi terhadap dosen dan proses belajar mengajar. Hal ini akan mampu 

memacu proses pembelajaran yang semakin baik. Selain itu, secara aktif alumni 

dilibatkan dalam pembahasan komite kurikulum. Berbagai masukan yang disampaikan 

diharapkan akan dapat mengembangkan kurikulum yang lebih mampu menjawab 

tantangan riil kebutuhan sosial kemasyarakatan. 

Mahasiswa PS Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi juga aktif terlibat 

dalam kegiatan penelusuran alumni dan berbagai penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Dengan keterlibatan para mahasiswa, rupanya justru mempermudah 

terjadinya transfer ilmu pengetahuan. Dengan demikian, transfer pengetahuan yang 

dilakukan di luar kelas, dengan menerapkan berbagai teori yang telah didapat, bisa 

berjalan dengan cukup efektif dan baik. 

 

Kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa tidak disediakan khusus bagi 

mahasiswa PS Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi. Mahasiswa dapat 

mengembangkan dirinya melalui berbagai organisasi intra kampus maupun ekstra 

kampus. Untuk organisasi intra kampus, mahasiswa dapat mengembangkan diri melalui 

berbagai organisasi yang ada seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan 

Mahasiswa Ekonomi Pembangunan  (HIMASEP). Sedangkan untuk organisasi ekstra 

kampus, mahasiswa juga dapt berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan seperti 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI. Berbagai wadah organisasi ini turut menggembleng 

mahasiswa untuk memiliki mental yang dapat mereka gunakan dalam bersosialisasi 

secara aktif dengan masyarakat nantinya setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. 

Bagi pengembangan bakat, banyak sekali organisasi yang memberikan wadah bagi 

para mahasiswa untuk berkembang. Sederet organisasi keolahragaan, mulai dari 

berbagai lembaga bela diri, basket, bulu tangkis, tenis meja, bola volley, semuanya siap 



menampung bakat mahasiswa untuk makin berkembang. Bagi yang senang 

mengembangkan bakatnya pada dunia penalaran, banyak sekali organisasi yang juga 

menampung minat mahasiswa dalam bidang ini. Dengan demikian, sebenarnya telah 

tersedia berbagai macam lembaga yang bisa diikuti mahasiswa untuk terus mengasah 

kemampuannya dan membentuk kepribadian yang lebih tangguh bagi masa depannya. 

 

Pelayanan untuk mahasiswa 

a. Bantuan tutorial yang bersifat akademik. 

Mahasiswa secara langsung selain mendapat nasehat akademik, pelayanan 

bimbingan dan konseling juga dilakukan bagi mahasiswa dalam rangka skripsi dan 

penyusunan laporan kuliah praktek kerja. Jurusan memberikan mandat kepada dosen 

untuk memberikan pembimbingan kepada mahasiswa sesuai bidang keahlian dan 

beban jumlah mahasiswa yang dibimbing. Secara periodik, jurusan dan komite 

penjaminan mutu memantau perjalanan proses pembimbingan tersebut untuk 

menghindari waktu pengerjaan skripsi dan pembuatan laporan yang terlalu lama. 

 
b. Informasi dan bimbingan karir. 

Program Studi juga menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan 

peluang di pasar kerja yang posisi lowongannya cocok bagi lulusan PS Ekonomi 

Pembangunan.  Berbagai informasi ini disampaikan melalui papan pengumuman yang 

bisa diakses terbuka dan melalui situs internet dan media sosial, seperti grup whatsapp 

alumni. Jurusan juga menyelenggarakan dialog secara periodik dengan para alumni 

untuk mendapatkan informasi terbaru perihal peluang pekerjaan yang bisa diakses oleh 

lulusan PS Ekonomi Pembangunan.  

 
c. Konseling pribadi dan sosial. 

Berbagai permasalahan mahasiswa, yang bersifat sosial, dapat dikupas dalam 

berbagai kegiatan kajian yang diselenggarakan oleh Prodi.  Hal ini juga dilakukan untuk 

menjawab realitas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Hanya saja, 

Prodi belum memiliki forum atau mekanisme untuk membahas masalah pribadi 

mahasiswa. Selama ini, permasalahan pribadi mahasiswa diselesaikan pada tingkat 

Prodi dengan melibatkan ketua Prodi, sekretaris Prodi, komite penjaminan mutu dan 

staf administrasi Prodi. 

 



2. Profil dosen dan tenaga pendukung: mutu, kualifikasi, pengalaman, 

ketersediaan 

Aspek ini mempunyai beberapa kekuatan seperti jumlah dosen, tenaga 

administrasi, teknisi dan pendukung yang cukup (mempunyai rasio yang seimbang) 

sesuai dengan persyaratan minimal Kepmen Diknas No. 234 Tahun 2000. 

Sedangkan kualifikasi dosen yang ada di PS EKP berdasarkan tingkat pendidikan 

adalah sebanyak  6 orang dosen tetap Ps dan 2 orang dosen tetap diluar Prodi. 

Bila dilihat dari konsentrasi dan minat dosen pada mata kuliah tertentu, maka 

terlihat sebaran/distribusi yang baik. Secara umum, konsentrasi dosen dibagi dalam 

lima bidang peminatan, yakni Ilmu Ekonomi dan Perecanaan pembangunan.  

Aspek kecukupan sudah memadai karena rasio dosen dan karyawan terhadap 

mahasiswa yang sudah mencukupi, serta kebijakan perencanaan rekruitmen Sekolah 

Tinggi telah memudahkan Program Studi Ekonomi Pembangunan dalam 

mengembangkan dan merencanakan kebutuhan SDM. Perbandingan jumlah tenaga 

akademik dan mahasiswa di Program Studi Ekonomi Pembangunan menunjukan rasio 

yang seimbang (1:6). Penggolongan keahlian yang dimiliki staf juga cukup merata, di 

mana rata-rata staf akademik memiliki keahlian di bidang Ekonomi Makro, Ekonomi 

Mikro, Keuangan dan Perbankan, Ekonomi Islam, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi 

Regional, Ekonomi Ketenagakerjaan, Ekonometrika, dan Ekonomi Publik. 

 

Pengembangan staf. 

Selama ini manajemen SDM dilakukan tersentralisasi di tingkat Sekolah Tinggi, 

tetapi Program Studi diberi porsi yang besar untuk menata program pengembangan 

sumber daya manusianya. Pengembangan staf oleh Program Studi Ekonomi 

Pembangunan dilaksanakan dengan cara memberi kesempatan dosen untuk 

melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini dosen Program Studi Ekonomi 

Pembangunan yang sedang mengambil studi S3 sebanyak 1 orang dan diharapkan bisa 

menyelesaikan studinya antara 2-3 tahun ke depan. Selain itu, pengembangan staf juga 

dilakukan melalui training, workshop, dan seminar-seminar di dalam negeri. 

Selama 3 tahun terakhir Program Studi Ekonomi Pembangunan telah mengadakan 

seminar dan pelatihan dengan mendatangkan sebanyak 8 narasumber  dari dalam 

negeri dan diharapkan ke depan bisa mendatangkan narasumber dari luar negeri. 

 



3. Kurikulum 

Kurikulum yang berlaku di Prodi Ekonomi Pembangunan  pada dasarnya mengacu 

pada visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Kurikulum yang 

disusun oleh Prodi Ekonomi Pembangunan diarahkan untuk untuk menghasilkan 

pribadi yang unggul dalam menguasi Ilmu Ekonomi Publik dan Ekonomi Regional yang 

berbasis syariah islam. Selain itu, kurikulum juga dikembangkan dalam rangka  

menghadapi persaingan kualitas pendidikan di Aceh. Lebih lanjut, kurikulum juga 

mengakomodir segala keinginan dari stakeholder yang berkepentingan dengan Prodi 

Ekonomi Pembangunan. 

 

Struktur dan Isi Kurikulum 

Jumlah beban Sistim Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

Prodi Ekonomi Pembangunan, STIE Lhokseumawe sebanyak 147 sks. Jumlah ini 

selanjutnya terbagi ke dalam 4 (empat) blok (kelompok) mata kuliah yang mengacu 

pada learning outcome (LO), dengan rincian masing-masing sebagai berikut : 

Blok I: Penguasaan Ilmu & Keterampilan 

Blok pertama dalam LO ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap 

mahasiswa tentang ilmu ekonomi secara fundamental. Sehingga, kurikulum yang 

ditawarkan merupakan mata kuliah yang menjadi dasar dari PSEP dalam mencetak 

lulusan yang memami secara penuh konsep-konsep dari teori ekonomi. Lebih lanjut, 

teori mikro dan makro merupakan ilmu dasar yang akan diberikan kepada mahasiswa 

dalam memahami teori ekonomi secara keseluruhan. 

 
Blok II: Pengembangan Kemampuan Berkarya 

Setelah memahami konsep teoritis, maka di blok kedua dari LO ini memiliki tujuan 

agar mahasiswa mampu mengaplikasikan keilmuan yang telah dipelajari ke dalam 

aplikasi penyelesaian masalah-masalah dalam ekonomi. Penyelesaian masalah ekonomi 

ini biasanya diakomodasi dalam mata kuliah seminar yang di dalamnya mahasiswa 

dapat memberikan ide dan konsep dalam memecahkan persoalan ekonomi. 

 
Blok III: Pengembangan Sikap dan Perilaku dalam Berkarya 

Dalam konteks pengembangan sikap dan perilaku berkarya, mahasiswa 

diharapkan dapat membangun citra yang baik atas diri mahasiswa di dalam 



bermasyarakat. Mahasiswa diharapkan juga mampu memberdayakan melalui keilmuan 

yang telah didapat, membangun jiwa kewirausahaan di tengah-tengah masyarakat. 

 
Blok IV: Pengembangan Kepribadian dan Pemahaman Kaidah Kehidupan Masyarakat 

Dalam kehidupan bermasyarakat, mahasiswa sangat diharapkan memilki sikap 

yang terpuji. Sikap ini dibentuk melalui kurikulum yang mengajarkan kepada 

mahasiswa untuk memahami norma-norma di masyarakat, dan menghormati, serta 

menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam pelaksanaan proses belajar-mengajarnya, PSEP mendasarkan diri pada 

kurikulum yang telah ditentukan. Kurikulum yang disusun, dijalankan dengan 

konsekuen sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang termaktub di 

dalam 13 program learning outcomes (LO) yang disepakati. Secara rinci, ke-13 LO 

dimaksud dapat dilihat pada Tabel E.1a. Selanjutnya, keterkaitan antara mata kuliah 

yang ditawarkan oleh PSEP dengan masing-masing butir LO dapat disimak melalui 

Tabel E.1b 



Tabel E.1a Learning Outcomes (LO) PS Ekonomi Pembangunan 

LEARNING OUTCOMES (LO) METODE PEMBELAJARAN   SISTEM PENILAIAN  
    

 Penguasaan Ilmu & Keterampilan   
 (Mastery of Knowledge & Skills)   

LO 1. Mahasiswa mampu memahami Kuliah (Pertemuan Tatap Muka),  Ujian, Laporan Tugas, Quiz 
konsep dan model dalam teori Module Outlines    
Makro ekonomi dan mikro ekonomi      

LO 2. Memahami konsep dan model Kuliah (Pertemuan Tatap Muka),   Ujian, Laporan Tugas, Quiz  
dalam teori ekonomi pembangunan Module Outlines     

     
LO 3. Memahami dan mengaplikasikan Kuliah (Pertemuan Tatap Muka),  Ujian, Laporan Tugas, Quiz 

metode-metode kuantitatif terapan di Module Outlines, Computer    
dalam bidang ekonomi pembangunan Laboratory Practical and Computer-    

 Based Exercises    
LO 4. Memahami konsep dan prinsip- Kuliah (Pertemuan Tatap Muka),   Ujian, Laporan Tugas, Quiz  

prinsip keilmuan lain yang berada di Module Outlines     
dalam ruang lingkup atau kajian 
bidang      
ekonomi pembangunan      

LO 5. Mengaplikasikan teori-teori Kuliah (Pertemuan Tatap Muka),  Ujian, Laporan Tugas, Quiz 
ekonomi ke dalam analisa teoritis, Module Outlines    
kebijakan dan isu-isu empiris bidang      
ekonomi pembangunan      
 Pengembangan Kemampuan Berkarya   
 (Development of Work Competencies)   

LO 6. Menyampaikan gagasan, argumen Kuliah (Pertemuan Tatap Muka),  Ujian, laporan tugas, quiz, thesis defence 



  atau ide secara verbal (oral) dan tertulis   Group Discussion, Group or      
  (written) dengan jelas dan terstruktur di   Individual Presentation, Group or      
  dalam bidang ekonomi pembangunan   Individual Project and Assignment,      
     Seminars      
           

  LO 7. Mengkaji persoalan-persoalan   Kuliah (Pertemuan Tatap Muka),   Ujian, laporan tugas, quiz, thesis defence   
  ekonomi pembangunan di dalam bentuk   Group Discussion, Group or      
  penelitian dan melaporkan hasil penelitian   Individual Project and Assignment,      
  secara tepat berdasarkan kaidah metode   Seminars      
  ilmiah         
           
  LEARNING OUTCOMES (LO)   METODE PEMBELAJARAN   SISTEM PENILAIAN   

Pengembangan Sikap dan Perilaku dalam Berkarya 
(Development of Work Attitude and Behaviour) 

 

 LO 8. Membina komunikasi, kerjasama Kuliah (Pertemuan Tatap Muka), Ujian, laporan tugas, quiz, internship report, 
 dan hubungan baik dengan pihak-pihak Group Discussion, Group or thesis defence 
 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Individual Presentation, Group or   
 dan pemenuhan haknya Individual Project, Seminars,   

  
Internship 
   

 LO 9. Menggali potensi diri dalam rangka Kuliah (Pertemuan Tatap Muka), Ujian, laporan tugas, quiz, project report  
 pengembangan jiwa kewirausahaan, Group Discussion, Group or   
 penciptaan lapangan pekerjaan dan Individual Project   
 pemberdayaan masyarakat    
     

 LO 10. Mengembangkan sifat mandiri Kuliah (Pertemuan Tatap Muka), Ujian, laporan tugas, quiz, internship report, 
 dan kemampuan manajerial yang baik di Group Discussion, Group or project report 
 dalam menyelesaikan tugas-tugasnya Individual Presentation, Group or   

  Individual Project, Seminars,   



Pengembangan Kepribadian dan Pemahaman Kaidah Kehidupan Masyarakat 

(Development of Personality and Social Aspect) 

 LO 11. Menunjukkan ketaqwaan kepada Kuliah (Pertemuan Tatap Muka), Ujian, laporan tugas, quiz 

 Tuhan Yang Maha Esa Group Discussion   

     

 LO 12. Menunjukkan moral, etika dan Kuliah (Pertemuan Tatap Muka), Ujian, laporan tugas, quiz  

 kepribadian serta integritas yang baik di Group Discussion   

 dalam menjalankan semua kewajiban    

 maupun hak-nya    

     

 LO 13. Menghargai keanekaragaman Kuliah (Pertemuan Tatap Muka), Ujian, laporan tugas, quiz 

 budaya, norma, kultur masyarakat serta Group Discussion   

 pendapat atau temuan orisinil orang lain    



4. Sarana dan prasarana Prasarana (Gedung/Bangunan) 

Infrastruktur yang digunakan dalam proses pembelajaran di Program Studi 

Ekonomi Pembangunan adalah aset STIE Lhokseumawe dan penggunaannya secara 

bersama-sama dengan Prodi Akuntansi. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan di 5  

ruangan yang dimiliki oleh STIE Lhokseumawe. Masing-masing ruangan berkapasitas 

20-30  mahasiswa. Rata-rata penggunaan ruangan per jam per hari adalah 8 jam. Jadwal 

penggunaan ruang kuliah ditentukan oleh bagian akademik. 

Laboratorium 

Fasilitas laboratorium yang dapat diakses oleh mahasiswa Prodi Ekonomi 

Pembangunan adalah berbentuk laboratorium komputer, yang pemeliharaannya berada 

di bawah tanggung jawab STIE Lhokseumawe. Terdapat 1 unit laboratorium komputer 

yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa  Prodi Ekonomi Pembangunan untuk 

menunjang proses belajar mengajarnya.  

 
Perpustakaan 

Ketersediaan sumber informasi berupa buku, jurnal, majalah, dan sebagainya 

merupakan salah satu syarat penting bagi keberhasilan sebuah institusi pendidikan. 

Perpustakaan STIE Lhokseumawe menempati areal 32 meter persegi dengan koleksi 

lima tahun terakhir sebanyak 1.079 judul. Sedangkan Ruang Baca Prodi Ekonomi 

Pembangunan saat ini telah memiliki beberapa koleksi buku dalam bidang ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi yang beroperasi selama delapan jam setiap hari.  

 
2.2. Analisis Isu Strategis 

Isu strategis merupakan kristalisasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PS 

Ekonomi Pembangunan serta kebutuhan yang harus segera diimplementasikan di masa 

yang akan datang. Adapun isu strategis PS Ekonomi Pembangunan antara lain: 

 Persyaratan kerja yang semakin berat sehingga membutuhkan penyusunan 

kurikulum yang benar-benar bisa membekali lulusan bersaing di pasar kerja. 

 Implementasi rencana pengembangan belum dapat berjalan sesuai rencana, seperti 

keterbatsan anggaran, kekakuan birokarasi dan beban tugas mengajar yang terlalu 

besar. 

 Kekakuan yang timbul dalam menyikapi perubahan kebijakan pendidikan di tingkat 

nasional dan universitas dapat menghambat mahasiswa dalam proses akademis. 

 Pengembangan sistem pembelajaran yang berbasis IT perlu ditingkatkan 



BAB III 

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL-EKSTERNAL 

 

Analisis lingkungan ini menggunakan pendekatan SWOT, yaitu pendekatan 

manajemen terhadap keadaan Program Studi Ekonomi Pembangunan  STIE 

Lhokseumawe meliputi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Analisis SWOT 

ini akan dilengkapi dengan analisis Analisis Matriks SWOT sehingga dapat menentukan 

strategi yang sesuai dalam pengembangan potensi Program Studi Ekonomi 

Pembangunan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Program Studi Ekonomi 

Pembangunan adalah sebagai berikut : 

a. Kekuatan (Strength): kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh, 

sehingga dapat bertahan keberadaannya, yang berasal dari dalam Program Studi 

Ekonomi Pembangunan itu sendiri; 

b. Kelemahan (Weakness): segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang 

datang dari dalam Program Studi Ekonomi Pembangunan atau obyek itu sendiri; 

c. Peluang (Opportunities): kesempatan yang berasal dari luar jurusan EP. Kesempatan 

tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan atau kondisi ekonomi 

secara global; 

d. Ancaman (Threathen): merupakan hal yang dapat mendatangkan kerugian yang 

berasal dari luar Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

 

3.1 Lingkungan Internal 

3.3.1 Kekuatan (Strength) 

3.3.1.1 Komponen input 

a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

1. Visi dan Misi Jurusan Ilmu Ekonomi/Prodi Ekonomi Pembangunan sejalan dengan 

Visi dan Misi  STIE Lhokseumawe 

2. Visi, Misi, dan Tujuan disusun melalui proses demokratis yang melibatkan seluruh 

stakeholders (pemangku kepentingan), dan dievaluasi secara berkala. 

3. Tujuan dan Sasaran telah menjabarkan Visi dan Misi Prodi Ekonomi 

Pembangunan  menjadi terukur. 



4. Strategi Pencapaian Sasaran secara detail telah menunjukkan cara pencapaian 

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. 

b. Mahasiswa 

1. Terpadunya sistem penilaian mahasiswa, yaitu mulai dari proses seleksi masuk, 

hingga kepada penyusunan tugas akhir dengan standar kelulusan disesuaikan 

dengan LO yang telah disusun. 

2. Metode penilaian disosialisasikan secara luas melalui media offline maupun 

online. 

3. Penggunaan teknologi informasi untuk mengontrol dan mengevaluasi mahasiswa. 

4. Proses bimbingan dilakukan secara intensif antara mahasiswa dengan dosen 

pembimbing, dengan demikian proses studi mahasiswa dapat berjalan dengan 

lancar. 

5. Penggunaan website yang memperlancar proses bimbingan dan umpan balik dari 

mahasiswa. 

 

c. Sumber Daya Manusia 

1. Dosen tetap PS Ekonomi Pembangunan memiliki kualifikasi dan kompetensi 

akademik yang tinggi dibuktikan dengan semua dosen tetap telah Magister dan 

ada sebagian  dosen yang sedang mengikuti jenjang S3 

2. Hampir semua  dosen tetap  Program Studi Ekonomi Pembangunan merupakan 

lulusan dari perguruan tinggi Negeri.  

3. Adanya  jenjang karir yang jelas bagi dosen tetap PS Ekonomi Pembangunan dan 

tenaga kependidikan seperti halnya dosen PNS 

4. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi atas kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan yang terukur. 

 

d. Kurikulum 

1. Perancangan kurikulum telah disusun dengan mengikuti pedoman penyusunan 

kurikulum inti pendidikan tinggi Mendiknas dan KKNI, dengan tetap memasukkan 

muatan lokal berbasis kompetensi dan penyesuaian dengan visi, misi dan tujuan 

program studi. 

2. Adanya peninjauan  secara periodic  terhadap  kurikulum yang berlaku di PSEP 

 



e. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana 

1. Telah tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

program studi. 

 

3.3.1.2 Komponen proses 

a. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

1. Sistem tata pamong PSEP disusun secara efektif melalui mekanisme yang 

disepakati bersama, dan telah mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran 

dalam program studi. Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome 

serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) 

juga telah diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi 

dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 

2. Kepemimpinan PSEP senantiasa diarahkan untuk mampu menterjemahkan visi 

secara realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang 

menekankan pada keharmonisan hubungan kolegial dan mampu menstimulasi 

secara intelektual dan arif bagi seluruh personil PSEP dalam rangka mewujudkan 

visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada 

seluruh personil PSEP. 

3. Sistem pengelolaan PSEP telah mencakup aktivitas planning, organizing, staffing, 

leading, dan controlling. Sistem pengelolaan yang berjalan disepakati bersama 

sebagai prosedur rutin dalam kegiatan pelayanan akademik dan pelaksanaannya 

diatur dalam dokumen manual mutu, manual prosedur dan instruksi kerja Prodi 

Ekonomi Pembangunan. 

4. Rencana strategis Jurusan Ilmu Ekonomi/PSEP telah mengacu pada rencana 

strategis STIE Lhokseumawe dan telah memberikan arah perkembangan program 

studi, sehingga program kerja organisasi menjadi lebih tertata dan hasil kinerja 

menjadi lebih terukur. 

5. Sistem penjaminan mutu di PSEP telah menggunakan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) yang mengkombinasikan penilaian tujuh (7) standar mutu 

akademik yang diatur oleh BAN-PT.  

 

b. Pembelajaran dan Suasana Akademik 

1. Misi pembelajaran yang jelas, dan dapat dijalankan. 



2. Diterapkannya sistem reward dan punishment untuk mendukung terciptanya 

lingkungan akademik yang etis dan kondusif. 

 
c. Sistem Informasi 

1.  Sistem informasi yang ditangani oleh STIE Lhokseumawe yang terintergrasi 

dengan prodi . 

2. Data-data yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa sebagai 

keuntungan keberadaan sistem informasi yang terintegrasi. 

 
d. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

1. Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian masyarakat telah sesuai dengan 

kaidah keilmuan Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

2. Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian masyarakat di Program Studi 

Ekonomi Pembangunan dapat meningkatkan sekaligus mengembangkan 

kepakaran dosen sekaligus proses pembelajaran mahasiswa. 

3. Program Studi Ekonomi Pembangunan telah menjalin kerjasama/kemitraan 

dengan Universitas/Sekolah Tinggi di Aceh baik negeri ataupum swasta  dan 

instansi pemerintahan. 

 
3.3.1.3 Komponen output 

a. Lulusan 

1. Telah memiliki system pelacakan lulusan yang dapat diterapkan untuk 

memperkuat peran lulusan di dalam pengembangan organisasi PS Ekonomi 

Pembangunan 

 
b. Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

1. Kegiatan penelitian di Program Studi Ekonomi Pembangunan telah dipublikasikan 

dalam jurnal ber ISSN.  

2. Penggunaan hasil penelitian dosen sebagai bahan materi pembelajaran yang 

memotivasi mahasiswa untuk memilih topik-topik penelitian sesuai dengan kajian 

keilmuannya. 

 
3.3.2 Kelemahan (Weakness) 

3.3.2.1 Komponen input 

a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 



1. Belum optimalnya proses identifikasi keinginan para lulusan dan pengguna yang 

tercermin pada Visi, Misi, dan Tujuan Jurusan Ilmu Ekonomi karena para lulusan 

dan pengguna PSEP tersebar luas di seluruh Indonesia 

 
b. Mahasiswa 

1. Lama studi mahasiswa yang rata-rata masih lebih dari 7-8 semester 

2. Kemampuan bahasa Inggris mahasiswa yang rata-rata masih lemah 

 
c. Sumber Daya Manusia 

1. Beberapa karya dosen belum dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi nasional 

maupun jurnal yang bereputasi internasional 

 
d. Kurikulum 

1. Masih terbatasnya kurikulum yang menawarkan minat keilmuan yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis 

 
e.  Pembiayaan, Sarana dan Prasarana 

1. Sumber Penerimaan yang belum bisa mencukupi untuk pembangunan gedung. 

2. Belum adanya gedung milik sendiri dan masih banyak prasarana lainnya yang 

masih jauh dari wajar. 

3. Kelengkapan dan akurasi data masih belum bagus. 

 

3.3.2.2 Komponen proses 

a. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

1. Sistem pengelolaan, dalam hal ini mekanisme perencanaan pagu anggaran 

keuangan Prodi Ekonomi Pembangunan  masih ditetapkan oleh STIE 

Lhokseumawe, meskipun pelaksanaan penggunaan anggaran telah diserahkan ke 

Prodi Ekonomi Pembangunan.  

2. Sistem pengelolaan penelusuran atau pelacakan data-data alumni dan pengguna 

yang dilakukan secara on-line masih berada dalam tahap pengembangan. 

Penguatan sumber daya yang terkait masih perlu dilakukan dan di-intensifkan. 

3. Sistem pengelolaan jurnal ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi masih perlu 

dikembangkan dalam rangka untuk semakin meningkatkan jumlah publikasi dan 

media publikasi ilmiah para dosen. 



b. Pembelajaran dan Suasana Akademik 

1. Masih terbatasnya kurikulum yang menawarkan minat keilmuan yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. 

 
c. Sistem Informasi 

1. Sistem Informasi yang tersedia hanya Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), 

sedangkan untuk administrasi lainnya masih dilakukan secara manual. 

2. Kelengkapan dan akurasi data masih belum bagus. 

 
d. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

1. Jumlah penelitian dan pelayanan/pengabdian masyarakat masih perlu untuk 

ditingkatkan. 

2. Belum adanya dosen tetap yang mendapatkan penelitian hibah bersaing 

 
3.3.2.3 Komponen output 

a. Lulusan 

1. Masih ada lulusan yang bekerja di luar bidang keilmuan PS Ekonomi 

Pembangunan 

b. Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

1. Jumlah penelitian dan pelayanan/pengabdian masyarakat masih perlu untuk 

ditingkatkan. 

2. Masih lemahnya rata-rata kemampuan dosen didalam mempublikasikan hasil 

penelitannya di jurnal-jurnal bereputasi internasional 

3. Masih ada hasil dari kegiatan penelitian yang belum diimplementasikan ke 

lapangan/masyarakat 

 
3.2 Lingkungan Eksternal 

3.2.1 Peluang (Opportunity) 

3.2.1.1 Komponen input 

a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

1. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Ekonomi Pembangunan sejalan dengan 

kecenderungan global yang memerlukan banyak lulusan dengan karakter dan 

kemampuan ekonomi terapan. 

b. Mahasiswa 



1. Banyak kerjasama yang dilakukan Prodi Ekonomi Pembangunan  dengan institusi 

lain  yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan 

pendidikan/pengajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa/lulusan 

2. Era globalisasi pada sektor pendidikan menyebabkan mahasiswa menjadi lebih 

mudah mendapatkan informasi-informasi/wawasan akademik yang berasal dari 

luar kampus 

3. Era globalisasi pada sektor pendidikan menyebabkan semakin mudahnya akses 

mahasiswa asing mendaftar sebagai mahasiswa di Prodi Ekonomi pemabngunan  

c. Sumber Daya Manusia 

1. Semakin banyaknya kerjasama antar universitas dan fakultas dengan perguruan 

tinggi  lain  akan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen PS Ekonomi 

Pembangunan dalam bidang pengajaran dan penelitian. 

2. Banyaknya tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi lanjut ke jenjang S3 bagi 

dosen tetap PS Ekonomi Pembangunan 

d. Kurikulum 

1. Adanya tawaran kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang memungkinkan 

Prodi Ekonomi Pembangunan  dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

e. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana 

1. Kesempatan penerimaan dana dari hibah dan kerjasama institusi 

2. Terdapat beberapa skema hibah dari Dikti maupun lembaga lain yang dapat 

dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana 

 
3.2.1.2 Komponen proses 

a. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

1. Adanya era globalisasi yang berdampak ke semua sektor, termasuk ke sektor 

pendidikan menyebabkan Prodi Ekonomi Pembangunan  memiliki kesempatan 

untuk dapat semakin mengembangkan system pengelolaan, system 

kepemimpinan, tatapamong dan penjaminan mutu pendidikannya menjadi lebih 

baik dan berstandar internasional, melalui aktifitas-aktifitas kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi yang bereputasi. 

b. Pembelajaran dan Suasana Akademik 

1. Adanya tawaran kerja sama dengan perguruan tinggi luar yang memungkinkan 

Prodi EKP dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 



c. Sistem Informasi 

1. Adanya berbagai jenis sistem informasi Perguruan Tinggi yang dapat digunakan 

dalam meningkatkan kinerja  

2. Komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan untuk memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi 

d. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

1. Adanya kebijaksanaan nasional yang mengalokasikan pendanaan APBN bidang 

pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen, yang memberikan dampak pada 

cukup banyaknya alternatif pembiayaan kegiatan penelitian atau pengabdian pada 

masyarakat, baik melalui skema yang ditawarkan  oleh Kementerian Risetdan 

Teknologi Pendidikan Tinggi melalui Program Hibah Kompetisi. 

 
3.2.1.3 Komponen output 

a. Lulusan 

1. Banyak kerjasama yang dilakukan PSEP dengan institusi di dalam maupun luar 

negeri yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan 

pendidikan/pengajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa/lulusan 

b. Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

1. Adanya kebijaksanaan nasional yang mengalokasikan pendanaan APBN bidang 

pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen, yang memberikan dampak pada 

cukup banyaknya alternatif pembiayaan kegiatan penelitian atau pengabdian pada 

masyarakat  melalui Program Hibah Kompetisi. 

 
3.2.2 Tantangan (Threat) 

3.2.2.1 Komponen input 

a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

1. Meskipun telah memiliki keunikan Visi, Misi, dan Tujuan tersendiri, tetapi cukup 

banyaknya program studi sejenis di Aceh seringkali menjadikan lulusan harus 

bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi ternama yang lain. 

b. Mahasiswa 

1. Banyak kerjasama yang dilakukan Prodi Ekonomi Pembangunan dengan 

Perguruan Tinggi dan institusi lain yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan kegiatan pendidikan/pengajaran dan pengembangan kompetensi 

mahasiswa/lulusan. 



2. Era globalisasi pada sektor pendidikan menyebabkan mahasiswa menjadi lebih 

mudah mendapatkan informasi-informasi/wawasan akademik yang berasal dari 

luar kampus. 

3. Era globalisasi pada sektor pendidikan menyebabkan semakin mudahnya akses 

mahasiswa asing mendaftar sebagai mahasiswa di PSEP. 

c. Sumber Daya Manusia 

1. Semakin ketatnya persaingan antar perguruan tinggi yang mengharuskan untuk 

selalu meningkatkan sumber dayanya 

2. Tantangan era globalisasi yang mengharuskan dosen untuk selalu siap bersaing 

dengan para tenaga pendidik yang berasal dari berbagai negara 

3. Perkembangan dunia di luar akademik yang sangat pesat menjanjikan reward 

yang lebih tinggi daripada reward yang ditawarkan sebagai dosen. 

d. Kurikulum 

1. Cepatnya perubahan ekonomi global yang memaksa Prodi Ekonomi Pembangunan  

harus menyusun kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder 

yang dinamis 

e. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana 

1. Fasilitas sarana dan prasarana  yang ada belum memadai. 

2. Perkembangan peralatan yang cepat, baik piranti lunak maupun piranti keras 

komputer, membutuhkan pembaruan sistem komputer yang berkesinambungan. 

 
3.2.2.2 Komponen proses 

a. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

1. Semakin ketatnya persaingan di dalam menyediakan layanan akademik dan 

system pengelolaan yang lebih berkualitas kepada para stakeholder. 

b. Pembelajaran dan Suasana Akademik 

1. Cepatnya perubahan ekonomi global yang memaksa Prodi Ekonomi Pembangunan  

harus menyusun kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder 

yang dinamis 

c. Sistem Informasi 

1. Perkembangan peralatan yang cepat, baik piranti lunak maupun piranti keras 

komputer, membutuhkan pembaruan sistem komputer yang berkesinambungan 

d. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 



1. Semakin tingginya atau meningkatnya standar publikasi artikel ilmiah hasil 

penelitian yang ditetapkan oleh Kementrian Riset dan teknologi Pendidikan Tinggi 

 
3.2.2.3 Komponen output 

a. Lulusan 

1. Tingginya tingkat persaingan di dunia kerja yang menuntut semakin tingginya 

standar kompetensi lulusan mahasiswa 

b. Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

1. Semakin tingginya atau meningkatnya standar publikasi artikel ilmiah hasil 

penelitian yang ditetapkan oleh Kementrian Riset dan teknologi Pendidikan 

Tinggi. 

Atas dasar hasil analisis SWOT di atas maka tujuan dari program pengembangan 

adalah penyelenggaran pendidikan yang efektif dan efisien di Program Studi Ekonomi 

Pembangunan agar dapat menghasilkan Sarjana Ekonomi yang sesuai dengan 

kompetensinya , maka harus disusun strategi peningkatan kualitas lulusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN 

 

3.1 Review terhadap Visi dan Misi Prodi Ekonomi Pembangunan STIE 

Lhokseumawe 

Program Studi Ekonomi Pembangunan merupakan salah satu bagian dari STEI 

Lhokseuamwe, sehingga kristalisasi dari keinginan dan cita-cita program studi untuk 

jangka menengah ke depan yang terwujud dalam visi-misi Prodi  juga harus selaras dan 

serasi dengan visi-misi STIE Lhokseumawe. 

Adapun visi-misi STIE Lhokseumawe  adalah sebagai berikut : 

 

Visi 

Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan unggul di  

Aceh dalam bidang Ekonomi Publik dan Ekonomi Regional  yang berbasis syariah islam 

sampai dengan tahun 2028 (BEDA) 

 

Misi 

1. Mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai spesiaalisasi di bidang Ekonomi Publik, 

dan Ekonomi Regional. 

2. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

3. Menyelenggarakanprogram kegiatan penelitian untuk mengembangkan bidang ilmu 

Ekonomi Publik, dan Ekonomi Regional. 

4. Menyelenggarakan Program Pengabdian di bidang ekonomi publik dan ekonomi regional 

untuk memberi selusi kepada masyarakat 

5. Membangun jaringan kerja sama dengan stakeholder di bidang tridarma perguruan tingg 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI 

 

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi Program Studi Ekonomi 

Pembangunan yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang 

kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang 

dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan perubahan 

lingkungan baik internal maupun eksternal yang sedang dan akan berlangsung. 

Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai hingga tahun 2023. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya 

dirumuskan berbagai 

program pengembangan yang perlu ditempuh termasuk di dalamnya penentuan 

indikator-indikator keberhasilannya. 

 

5.1 Tujuan 

Sebagai lembaga yang memiliki visi jangka panjang untuk mampu bersaing dan 

unggul di Aceh dalam bidang Ekonomi Publik dan Ekonomi Regional, maka dalam 

kegiatan akademiknya, Program Studi Ekonomi Pembangunan diharapkan dapat : 

1. Terlaksananya proses pendidikan bermutu untuk mampu menghasilkan :  

a. Lulusan berkemampuan akademik yang profesional, mempunyai integritas tinggi, 

bermoral dan berdaya saing tinggi dibidang Ekonomi Publik dan Ekonomi 

Regional. 

b. Lulusan yang mampu memberikan solusi pemecahan masalah ekonomi mikro dan 

makro 

c. Lulusan yang mempunyai integritas tinggi dan bermoral serta mampu 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi 

d. Lulusan yang dapat berkompetensi untuk memenuhi kebutuhan pasar 

2. Terlaksananya penelitian dibidang Ilmu Ekonomi Publik, dan Ekonomi Regional baik 

penelitian dasar maupun terapan yang bermanfaat bagi pengembangan kelilmuan 

maupun masyarakat. 

3. Terlaksananya program pengabdian masyarakat sehingga dapat memberikan solusi 

dibidang ekonomi publik dan regional untuk meningkatkan ekonomi sosial budaya 

masyarakat. 



4. Terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun jaringan 

kelembagaan yang berwawasan keilmuan dan keahlian dalam lingkup regional guna 

meningkatkan mutu program studi. 

5. Meningkatkan kualitas lulusan dengan cara memperbaiki kurikulum sesuai dengan 

permintaan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan. 

 

5.2 Sasaran 

Sasaran Prodi Ekonomi Pembangunan  ditetapkan sebagai penjabaran dari tujuan 

PSEP didalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan. Sasaran 

yang ingin dicapai oleh Prodi Ekonomi Pembangunan adalah: Menghasilkan lulusaan 

yang mempunyai daya saing tinggi dan unggul di pasar kerja.  Untuk mencapai hal 

tersebut maka program studi EKP telah menyusun sasaran dan strategi pencapaian 

yang tercantum dalam dokumen RENSTRA program studi EKP 2018-2023.  Adapun 

sasaran yang akan dicapai tersebut terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi seperti tabel dibawah ini : 

Tabel Sasaran dan Strategi Pencapaian 

Elemen Tridharma 

Perguruan Tinggi 

sasaran Strategi Pencapaian Target 

realisasi 

(tahun) 

Pendidikan/Pengajar

an 

1. Melaksanakan 

Kurikulum Pengajaran 

berbasis KKNI/KPT 

 

 

 

 

 

2. Menghasilkan  lulusan 

 yang  bermutu 

 

 

 

1.1. Membuat 

kurikulum berbasis 

KKNI/KPT 

1.2. Menyiapkan 

sumber daya 

manusia 

berkualitas 

2.1. Penguatan softskill 

pada peserta didik 

(mahasiswa)  

2.2. Meningkatkan 

prestasi akademik 

dan penguatan 

Iptek 

 

2016/2017 

 

 

2017/2022 

 

 

 

2017/2022 

 

 

2017/2022 

Penelitian 1. Melaksanakan 

 penelitian di bidang 

 ilmu ekonomi yang 

 mampu menjawab 

 tantangan terkini 

 

 

1.1 Meningkatkan 

kemampuan SDM 

tehnik di bidang 

penelitian ekonomi  

 

1.2 Mendukung sarana 

dan prasarana 

2017/2022 

 

 

 

 

2017/2022 

 



 

 

 

 

 

2. Menghasilkan penelitian 

 yang bermanfaat dan 

 berdaya guna 

 

 

penelitian 

 

2.1 Meningkatkan 

 kerjasama 

 penelitian  dengan 

 pihak  PT/ST, 

 pemerintah 

 maupun non 

 pemerintah 

 

2.2 Meningkatkan 

 network  penelitian 

 di  bidang  penelitian 

 baik  nasional 

 maupun 

 internasional 

 

 

 

 

 

2017/2022 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2022 

PENGABDIAN 

KEPADA 

MASYARAKAT 

1. Mengimplementasikan 

hasil-hasil penelitian yang 

bermanfaat bagi 

masyarakat 

 

 

 

2. Memberikan solusi 

kepada masyarakat terkait 

di bidang ekonomi 

regional dan ekonomi 

publik 

 

1.1 Penyelenggaraan 

 program 

 pemberdayaan 

 masyarakat 

 dibidang ekonomi 

 publik dan 

 regional 

 

2.1 Membuat model 

 (desa binaan di 

 bidang ekonomi 

 publik dan 

 ekonomi  regional) 

 

 

5.3 Strategi 

Untuk mencapai sasaran diatas maka Prodi Ekonomi Pembangunan telah 

menyusun strategi pencapaian yang digali berdasarkan analisis SWOT terkait bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Adapun strategi yang 

digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah : 

A. Pendidikan dan Pengajaran 

1. Membuat kurikulum berbasis KKNI/KPT 

2. Menyiapka Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

3. Sarana dan Prasarana pembelajaran yang memadai 

4. Penguatan softskill pada peserta didik (mahasiswa) 

 



B. Penelitian 

1. Meningkatkan kemampuan SDM tendik dibidang penelitian ekonomi 

2. Mendukung sarana dan prasarana penelitian 

3. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan pihak PT/ST, pemerintah maupun 

non pemerintah 

4. Meningkatkan networking penelitian di bidang penelitian baik nasional maupun 

internasional 

C. Pengabdian Masyarakat 

1. Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi publik 

dan regional 

2. Membuat model (desa binaan dibidang ekonomi publik dan ekonomi regional) 

D. Dosen 

1. Memberikan kesempatan kepada dosen tetap di prodi untuk melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi lagi dengan cara memberikan bantuan Beasiswa dari 

yayasan 

2. Menyediakan ruang dan fasilitas kerja yang reseprentatif bagi dosen 

3. Menyediakan jaringan wifi dan LAN di prodi untuk menunjang materi perkuliahan 

dan informasi 

E. Mahasiswa dan Lulusan 

1. Menyediakan Wifi dan LAN di Program Studi 

2. Menyediakan fasilitas komputer untuk pengolahan data penelitian (laboratorium) 

3. Menyediakan ruang baca di perpustakaan STIE Lhokseumawe 

F. Tenaga Kependidikan 

1. Memperbaikin sisten informasi manajemen 

2. Menyediakan fasilitas kerja 

3. Penataan manjemen kearsipan 

4. Mengikutsertakan dalan pelatihan-pelatihan yang diselenggarkan oleh 

Kemenristek dikti dalam hal ini kopertis yang ada di wilayah Aceh 

G. Sarana dan Prasarana 

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan gedung yang sangat baik 

2. Melengkapi sarana dan prasarana ruang perkuliahan  

3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung akademik 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 
Rencana Strategis Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe 

2018-2023  merupakan dasar pijakan bagi penyusunan Kegiatan dan Rencana Anggaran 

Tahunan bagi Program Studi Ekonomi Pembangunan dan sekaligus merupakan acuan 

bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan sivitas akademika di Program Studi 

Ekonomi Pembangunan untuk lima tahun ke depan. Dengan Renstra ini diharapkan 

Ketua Program Studi akan menentukan langkah yang berupa kebijakan-kebijakan untuk 

mencapai tujuan sehingga semua program dan kegiatan akan lebih terarah dalam 

rangka pencapaian visi dan misi jurusan. Dalam Renstra ini telah disajikan visi, misi dan 

tujuan Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawebdalam menghadapi 

tantangan masa depan sesuai dengan tugas yang diemban sebagai lembaga pendidikan. 

Rencana strategis ini berada dalam ingkungan yang sangat dinamis sehingga 

memungkinkan untuk mengalami perubahan. Perubahan Rencana Strategis dapat 

dilakukan jika kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal, mengalami 

perubahan dan tidak sesuai lagi dengan sebagian besar kandungannya sehingga sulit 

untuk diimplementasikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


