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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur ke Khadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

kepada kita semua, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai suri tauladan kita semua. 

 

Berikut kami sampaikan RIP (Rencana Induk Pengembangan) IBM Bekasi sebagai acuan 

capaian pelaksanaan program untuk mencapai visi 2040. RIP (Rencana Induk 

Pengembangan) ini dirancang dan ditetapkan dengan berpedoman kepada undang-undang, 

peraturan pemerintah, Pedoman PP Muhammadiyah tentang Pendidikan Tinggi dan 

Kaidah Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, disesuaikan dengan kebutuhan dan 

situasi kondisi intitusi, sehingga RIP (Rencana Induk Pengembangan) dapat dijalankan 

dengan sebaik-baiknya. 

 

Kedepan RIP (Rencana Induk Pengembangan) ini dibutuhkan revisi sesuai capaian 

institusi untuk dapat mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait Pendidikan Tinggi, 

sehingga RIP (Rencana Induk Pengembangan) bukan saja sebagai pedoman jalannya 

Catur Dharma IBM Bekasi tapi juga sebagai tolak ukur capaian keberhasilan. 

 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: 

1. L2Dikti IV Wilayah Jawa Barat dan Banten 

2. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah 

3. Badan Pembina Harian IBM Bekasi 

4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat 

5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi 

 

Untuk itu kami memohon masukan, korksi dan saran untuk perbaikan RIP (Rencana Induk 

Pengembangan) ke depan, demikian kami sampaikan semoga kita semua diberikan 

kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan dan mengamalkan RIP (Rencana Induk 

Pengembangan) ini. 

 

Nasrun minallah Wa Fathun Qoriib 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bekasi, 19 Jumadil Awal 1440 H 

 25 Januari            2019 M 

Rektor, 

 

 

 

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd 

NIDN. 0425017401 
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MUQADDIMAH 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’Ala berkat rahmat dan hidayah-Nya IBM Bekasi 

dapat berdiri dan menyongsong kemajuan sejak diterimanya Surat Kepurusan pendirian 

dari Kementerian Pendidikan Nasional RI tanggal 14 November 2014 dan kemudian di 

launching peresmiannya oleh Prof. Dr. HA. Malik Fadjar, M.Sc tanggal 6 Juni 2015, 

dengan mengusung semangat Persyarikatan Muhammadiyah, ruju’ ilal Qur’an wa Sunnah 

semoga shalawat selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW. 

Semangat pendirian IBM Bekasi oleh PD Muhammadiyah Kota Bekasi untuk menjawab 

peluang dan tantangan disekitar Bekasi yang notabene sebagai Pusat Kawasan Strategi 

Industri Nasional dan bahkan indutri bertaraf internasional berada di Bekasi. Ratusan 

perusahaan dan jutaan pekerja yang berjibaku memutar roda perekonomian negeri 

memberi spirit dan semangat kepada IBM Bekasi untuk melahirkan sumber daya manusia 

yang dapat bersaing dan berkualitas baik untuk pemenuhan tenaga pekerja dan dapat 

melahirkan para wirausahawan karena dengan berkumpulkan jutaan orang disebuah 

Kawasan maka disitu juga peluang berwirausaha akan tumbuh, maka Bekasi bukan saja 

Kawasan industry strategis nasional tapi juga kawasan hunian padat dengan perputaran 

ekonomi yang tinggi, maka semangat entrepreneur harus menjadi semangat generasi muda 

kedepan sehingga dapat menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri dan dapat go 

international. Maka motto IBM Bekasi adalah Global Entrepreneur Campus.  

Standar proses IBM Bekasi untuk dapat menghasilkan lulusan yang dapat memahami dan 

menjalankan learning to know, kredibel dalam segi pengetahuan dan keilmuan, learning to 

be, dapat membaca peluang masa depan dan mempersiapkan tantangan jaman, learning to 

do, dapat bekerja professional dalam bidang yang sedang berkembang dan bahkan arah 

kemajuan kedepan, dan learning to live together, dapat berinteraksi dengan balutan 

kehumanisan ajaran Islam dan semangat toleransi serta kebersamaan Gerakan 

Persyarikatan Muhammadiyahm yang ditambahkan menjadi catur darma tersendiri yaitu 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

Maka, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi bertekad untuk mengimplementasikan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada mahasiswa dan masyarakat sebagai 

bentuk ikhitar untuk terus merintis, mempelopori dan mengabdikan diri pada 

pembangunan bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai 

kemanusiaan, menganut kebebasan akademik berdasarkan integrasi keilmuan, 

mengandalkan kepakaran serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan 

pihak lain. 

Team Penyusun 

1. BPH (Badan Pembina Harian) 

2. PDM Kota Bekasi 

3. Rektor 

4. Wakil Rektor 

5. Senat Institut 
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MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 
 

KEPUTUSAN REKTOR 

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

Nomor: 117/KEP/II.3.AU/F/2019 

TENTANG 

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

TAHUN 2015-2040 
 

 

 

 Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi setelah : 

MENIMBANG : a. Bahwa perguruan tinggi harus memiliki arah 

pengembangan jangka panjang untuk mewujudkan visi misi 

tujuan dan sasarannya yang tertuang di dalam Rencana 

Induk Pengembangan (RIP); 

b. Bahwa rencana pengembangan jangka panjang harus 

dituangkan ke dalam rencana pengembangan jangka 

menengah dan jangka pendek; 

c. Bahwa dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan 

Tinggi membutuhkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang visioner, jelas, 

fokus, dan sesuai dengan dinamika pertumbuhan organisasi 

sebagai panduan dalam tata kelola secara efisien dan efektif; 

d. Bahwa sehubungan pertimbangan sebegaimana dimaksud 

poin a, b, dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan 

Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi; 

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

d. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 

02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah; 
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e. Statuta Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi; 

 

MEMUSTUSKAN 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT BISNIS 

MUHAMMADIYAH BEKASI TENTANG RENCANA 

INDUK PENGEMBANGAN (RIP) TAHUN 2015-2040. 

KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2015-

2040 Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. 

KEDUA : Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2015-2040 IBM 

Bekasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

KETIGA : Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2015-2040 ini 

menjadi acuan utama dalam pembuatan dan penerapan 

Rencana Strategis dan Rencana Operasional Institusi, Fakultas, 

Program Studi, Biro dan Lembaga di lingkungan IBM Bekasi. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki apabila 

dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam 

penetapan ini. 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di : Bekasi 

Tanggal  : 22 Rabiul Akhir 1440 H 

       28 Januari          2019 M 

Menyetujui, 

Badan Pembina Harian IBM Bekasi 

Ketua, 

 

 

 

Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag 

NBM. 464 303 

Mengetahui, 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

Rektor, 

 

 

 

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd 

NIDN. 0425017401 

 
 

 

 

 

Tembusan : 

1. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

2. Badan Pembina Harian IBM Bekasi 

3. Wakil Rektor 

4. Arsip,- 
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RR    II    PP  

RREENNCCAANNAA  IINNDDUUKK  PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN  

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

TAHUN 2015 – 2040 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perguruan tinggi sebagai Human Resource Development Agent memainkan peran 

kunci dalam pembangunan, khususnya sember daya manusia. Perubahan tatanan 

pergaulan ekonomi dan politik internasional yang terus berubah dengan cepat, 

menempat- kan posisi perguruan tinggi pada tantangan sekaligus peluang untuk 

memainkan peran strategisnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya 

saing tinggi. Mengandalkan kekayaan sumber daya alam, ternyata tidak cukup 

memadai lagi untuk mengangkat kesejahteraan rakyat, sehingga terjadi pergeseran 

prioritas untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai faktor penggerak utama pertumbuhan 

ekonomi. Strategi pembangunan komunitas masyarakat bangsa berbasis ilmu 

pengetahuan memerlukan respon cepat, tepat dan strategis. IBM Bekasi bertekad 

ikut serta bersama komponen bangsa lainnya untuk meningkatkan partisipasinya 

membangun komunitas intelektual yang amanah, mampu menguasai, serta trampil 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mendukung terwujudnya 

warga masyarakat serta bangsa yang adil dan makmur berlandaskan moralitas yang 

baik. Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai krisis dan peru- bahan besar, 

dan muara penyelesaiannya diharapkan akan melahirkan masyarakat baru yang 

jauh lebih baik. Pada masa yang akan datang IBM Bekasi berharap dapat menjadi 

salah satu sumber inspirasi pembaharuan bangsa dengan kekuatan moral dan 
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intelektual yang kokoh dan seimbang, melalui pengembangan karakter. IBM 

Bekasi juga berupaya keras untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu 

berdiri setara dalam pergaulan masyarakat global, selalu berperan aktif mendukung 

pembangunan ekonomi, serta menghasilkan karya yang memberikan kemanfaatan 

besar bagi seluruh umat manusia. Dengan adanya otonomi daerah, IBM Bekais 

memiliki peluang untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Kehadiran 

IBM Bekasi sebagai perguruan tinggi di tengah masyarakat, diharapkan 

mengemban misi perluasan akses pendidikan. Strategi pemanfaatan sumber daya 

intelektual dalam komunitas akademik IBM Bekasi yang lebih optimal 

memerlukan jaminan tata kelola organisasi dan manajemen menuju kebijakan 

berbasis mutu, mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Untuk meraih kepercayaan sebagai agen pemberdayaan masyarakat, 

melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP)  

 Contoh Dasar hukum penyusunan RIP :  

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

c. Perment Ristek Dikti No. 100 Tahun 2016, tentang Pendirian, Perubahan, 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan 

Izin Perguruan Tinggi Swasta 

d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

e. Borang Akreditasi BAN-PT  

f. Statuta Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Tahun 2019 

1.3 Sistematika Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP)  

Untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan IBM Bekasi ditempuh melalui 

berbagai usaha, antara lain: 

1. Koordinasi antar pimpinan baik vertikal maupun horisontal (mulai Rektorat 

sampai Ketua Program Studi). 
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2. Rapat Senat Istitut untuk menentukan Visi, Misi, dan Tujuan Institut. 

3. Koordinasi Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan Institut yang terdiri 

dari unsur Rektorat, Senat Institut, Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan, Biro Administrasi Umum Kuangan, Biro Administrasi 

Sumberdaya Manusia, Lembaga Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat, Lembaga Pengembangan Pengajaran dan 

Pendidikan, Lembaga Kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Pembinaan 

Kemahasiswaan, Biro Teknik Informasi dan Komunikasi, dan Unit Pelaksana 

Tugas serta unsur pelayanan umum. 

4. Identifikasi keadaan saat ini dan estimasi keadaan ke depan. 

A. Identifikasi keadaan sekarang 

1) Periode awal pendirian institusi (2015-2019) 

• Proses pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran 

• Penyusunan kurikulum, manajemen operasional dan kelengkapan 

administrasi 

• Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan 

• Pengadaan kampus depinitif 

2) Periode kedua (2019-2023) 

• Pemenuhan ketercukupan rasio dosen tetap dan mahasiswa  

• Mempersiapkan proses akreditasi program studi, akreditasi jurnal dan 

akreditasi institusi 

• Peningkatan jabatan akademik dosen dan mutu tenaga kependidikan 

• Kestabilan dan kemandirian dalam operasional manajemen dan 

keuangan 

• Melengkapi sarana prasarana kampus dan laboratorium 

• Berkerjasama dengan steakholder untuk pengembangan catur dharma 

perguruan tinggi 

• Perencanaan untuk pengembangan institusi 
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B. Estimasi keadaan yang akan datang 

1) Pengembangan Lembaga dengan menentukan lokasi kampus ke depan 

2) Kolaborasi dengan dunia usaha untuk pelaksanaan catur dharma 

perguruan tinggi 

3) Melakukan reakreditasi program studi dan institusi untuk menjadi unggul 

4) Menjadikan pusat keunggulan dalam setiap sector catur dharma 
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BAB II 

P R O F I L  

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

 

2.1 Sejarah Perguruan Tinggi 

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadhirat Allah Azza Wa Jalla atas 

limpahan karunia nikmat yang tiada terhingga telah lahir Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah di Kota Bekasi yang diberi nama Institut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi (IBM Bekasi), dalam rangka menjaga orisinalitas informasi maka kami 

sampaikan sejarah lahirnya untuk dicatat sebagai bukti otentik awal pergerakan 

dimulai untuk menjadi dasar pijakan bagi generasi kedepannya. 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi diproklamirkan pendiriannya secara resmi 

pada tanggal 06 Juni 2015 M, bertepatan tanggal 19 Sya’ban 1436 H, yang 

menempati kampus sementara (ngontrak) selama 3 tahun di Sentra Niaga 

Kalimalang, Jl. A. Yani Blok B No. 11-22 Kota Bekasi, depan Islamic Center Kota 

Bekasi, dengan rasa syukur pada akhir tahun 2017 menempati gedung milik sendiri 

di Jln. Sersan Aswan No. 16 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur atas 

bantuan lunak dari Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pembina dan 

penyantun IBM Bekasi. 

Rintisan IBM Bekasi dimulai dan digagas oleh para Anggota PDM Kota Bekasi 

Periode 2010 – 2015, sesungguhnya cita-cita dan keinginan ini sudah dimulai dari 

kepemimpinan sebelumnya, sebagai Ketua Panitia Pendirian Drs. H. Hasan 

Mansyur M.Ag., yang bertugas mempersiapkan segala keperluan administrasi dan 

teknis untuk pendirian dengan dukungan dari para Anggota PDM Kota Bekasi 

Periode 2010-2015 terdiri dari 13 Orang: 1. Drs. H. S. Syamsul Bahri (Ketua), 2. 

H. Deddy S. Wirakusumah, SH (Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pengendalian 

Program), 3. Epen Supendi, A.Md., SIP (Sekretaris Bidang Kesekretariatan), 4. H. 

Mulyadi Yunus (Bendahara), 5. H. Ahmad Zaenudin, S.Ag., M.PD (Wakil Ketua), 

6. J. Payitno (Wakil Ketua), 7. Drs. H. Junaedi Hasyim, MM (Wakil Ketua), 8. Drs. 

H. Sukandar Ghozali (Wakil Ketua), 9. Drs. Eman Suherman (Wakil Ketua), 10. 



 Rencana Induk Pengembangan Tahun 2015-2040  

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 6 

 

H. Zubaedi Asnan, S.Sos., SH., M.Si, 11.  H. Abdul Muin Hafied, SE., M.Pd, 12. 

Drs. H. Budiarjo Lc., dan 13. Drs. Saefuddin, M.Pd. 

Atas pertimbangan berdasarkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi yang berada 

dikawasan pemukiman dan kawasan industri dibutuhkan sumber daya manusia 

yang handal yang akan diserap oleh dunia industri yang jumlahnya ribuan baik 

perusahaan nasional atau internasional maka disepakati nama perguruan tinggi 

yang akan didirikan adalah INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

disebut dengan IBM BEKASI. 

IBM Bekasi resmi berdiri dengan Surat Keputusan Menteri Pendididkan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No: 578/E/O/2014, Tentang Izin Pendiriran  

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, 

yang di tanda tangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia tertanggal 17 Oktober 2014. Di periode awal IBM Bekasi ditetapkan 

oleh PP Muhammadiyah sebagai rektor pertama adalah Saudara Dr. H. 

Suryatmono, SH., MM, Wakil Rektor I Saudara H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd Bidang 

Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor II Saudari Hj. Safia Anggraeni, S.Pd., 

M.Pd Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum. 

Sedangkan BPH (Badan Pembina Harian) IBM Bekasi ditetapkan: 1. Prof. Dr. Hj. 

Masyitoh Chusnan, M.Ag sebagai Ketua, 2. Epen Supendi, A.Md., SIP sebagai 

Sekretaris, 3. H. Mulyadi Yunus sebagai Bendahara, 4. Drs. H. S. Syamsul Bahri 

sebagai Anggota, 5. H. Deddy S. Wirakusumah, SH sebagai Anggota, 6. J. Prajitno 

sebagai Anggota dan 7. Drs. H. Sukandar Ghozali sebagai Anggota. 

2.2 Nilai Dasar Nilai Dasar Perguruan Tinggi Dapat Ditulis Dalam Suatu 

Paragraf  

Nilai Akreditasi Program Studi 

Fak Program Studi Nilai No SK BAN-PT Tanggal Ket 

FEB 

Manajemen C 1675/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 3 Juli 2018  

Akuntansi BAIK 6285/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 6 Okt 2020  

Ekonomi Islam BAIK 730/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 9 Feb 2021  

Ekonomi 

Pembangunan 
BAIK 9460/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 13 Juli 2021  
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FTK 
Teknik Informatika C 

5535/SK/BAN-PT/Ak-

PKP/S/XII/2019 
18 Des 2019 

Proses 

Reakre 

Ilmu Komunikasi BAIK 1356/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 9 Mar 2021  

 

2.3 Visi dan Misi IBM Bekasi 

Institut Binsis Muhammamdiyah Bekasi merupakan salah satu amal usaha milik 

Persyarikatan Muhammadiyah, karena itu pengembangan universitas ke depan 

sekurangnya harus memperhatikan secara konsisten pada 3 (tiga) hal;  

Pertama, keberadaan IBM Bekasi tidak bisa dilepaskan dari amal usaha 

Persyarikatan Muhammadiyah, oleh karena itu segala aktifitas dan gerak 

pengembangannya harus diupayakan pula untuk menyelaraskan dengan visi dan 

misi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islam yang berwatak 

pembaharu dalam melaksanakan Da’wah Amar Makruf Nahi Munkar disegala 

bidang. 

Kedua, IBM Bekasi adalah penyelenggara pendidikan tinggi yang mempunyai 

tanggung jawab dan konsekuensi untuk melahirkan (lulusan) Sarjana S1 yang 

berkemampuan, menguasai ilmu sesuai bidangnya dengan baik berdasarkan 

tuntutan standard kurikulum dan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa 

lulusan pendidikan tinggi. 

Ketiga, atas dasar dua hal diatas maka, pengembangan IBM Bekasi harus 

dilakukan dengan pola yang terintegratif antara tuntutan persyarikatan dan 

tuntutan pendidikan tinggi serta masyarakat pengguna.  

Berkenaan dengan itu, maka Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi telah memiliki 

rumusan visi-misi sebagai upaya konsisten untuk menjalankan amanat 

persyarikatan.  Sebagaimana diketahui bersama visi-misi tersebut adalah ; 
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1.  Visi 

 ”Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam 

bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040”. 

2.  Misi 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi berdasarkan nilai-nilai keislaman 

memenuhi tuntutan zaman dalam rangka membangun masyarakat Indonesia 

berkemajuan, diantaranya: 

a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global 

dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs. 

b. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang 

Islamic Entrepreneurs  

c. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan 

penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs. 

d. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya 

akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional. 

e. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional 

dan Internasional yang saling menguntungkan. 

2.4 Tujuan dan Sasaran 

A. Tujuan 

Didasarkan pada visi dan misi, maka ranah operasionalnya adalah perumusan 

Rencana Strategis IBM Bekasi Periode 2019-2023, yang meliputi:  

a. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas 

akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai -nilai Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

b. Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan 

mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.  

c. Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada 

perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 
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d. Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

e. Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan bisnis 

bertaraf Internasional. 

B. Sasaran 

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas civitas akademika dalam 

penguasaan dan pengembangan IPTEKS dan Bisnis berbasis 

penelitian. 

b. Pengembangan civitas akademika yang mampu menguasai dan 

mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.  

c. Peningkatan dan Pengembangan produk penelitian yang berkontribusi 

pada perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 

d. Peningkatan dan Pengembangan produk pengabdian berbasis 

penelitian untuk kesejahteraan masyarakat baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 

e. Peningkatan dan Pengembangan kerjasama di bidang IPTEKS dan 

Bisnis bertaraf internasional menuju International Recognition. 

f. Penerapan Nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan yang ramah, 

toleran, dan modern sebagai pengejawantahan dari Islam yang 

Berkemajuan oleh civitas akademika pada kehidupan di dalam dan luar 

kampus. 

g. Penguatan Kelembagaan dan Unit-unit di lingkungan IBM Bekasi 

berdasarkan kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan nilai-

nilai Keislaman dan Kemuhammadiyahan. 

h. Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi kelembagaan yang 

sesuai nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 
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BAB III 

LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL 

 

3.1 Lingkungan Internal  

Potensi IBM Bekasi  

A. IBM Bekasi memiliki 2 Fakultas dengan 6 program studi, yakni: 

(1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan program Studi: 

 Jurusan Managemen jenjang S1 

 Jurusan Akuntansi jenjang S1 

 Ekonomi Islam jenjang S1 

 Ekonomi Pembangunan jenjang S1 

Keempat program studi yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat 

mempunyai prospek lulusan yang jelas karena lingkungan sekitar kampus 

(Kota dan Kabupaten Bekasi) adalah kawasan industry baik skala nasional 

maupun internasional yang memungkinkan lulusan dapat langsung 

keilmuannya termanfaatkan, terlebih dengan program magang kerja yang 

diterapkan oleh kampus mempunyai dampak kesiapan dan kemampuan 

mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 

(2) Fakultas Teknik dan Komunikasi, dengan Program Studi: 

 Jurusan Teknik Informatika jenjang S1 

 Jurusan Ilmu Komunikasi jenjang S1 

Kedua program studi ini untuk menjawab perkembangan zaman sekarang 

dan kedepan dimana kaum milenial sekarang tidak bias terlepas dari 

informatika dan komunikasi untuk dapat meraih kesuksesan dimasa yang 

akan datang. Bonus demografi yang dimiliki negara Indonesia hamper 

mencapai 50% dari populasi yang ada (125 juta penduduk), harus dibekali 

dengan teknologi dan mampu berkomunkasi untuk dapat meingkatkan 

kemampuan untuk capaian kesuksesan. 
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B. Sumber Daya Manusia 

Dosen merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam 

proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Menyadari betapa penting 

peranannya, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan, maka pihak 

Institut secara terus menerus dan secara simultan mendorong dan memberi 

peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan pengayaan wawasan keilmuan 

baik melalui institusi maupun usaha mandiri; melakukan perbaikan penataan 

administrasi kepegawaian, pengiriman dan menyertakan pada kegiatan-kegaiatan 

ilmiah, dan pengembangan bidang minat. 

Selain itu untuk peningkatan wawasan global merupakan tuntutan yang tidak 

bisa ditawar-tawar lagi, sehingga peningkatan kemampuan bahasa asing harus 

mendapatkan perhatian oleh semua pihak. Kewajiban universitas dan fakultas 

untuk memberikan dorongan dan peluang yang memadai untuk kesempatan-

kesempatan seperti itu.  

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dosen dan dalam rangka untuk 

meningkatkan pelayanan kepada para mahasiswa, maka universitas telah 

mengambil beberapa kebijakan antara lain (1) mendorong dan memfasilitasi 

para dosen melakukan studi lanjut, baik ke jenjang S2 maupun S3, (2) mengikuti 

pelatihan, seminar atau lokakarya, (3) mengikuti refressing course atau on job 

training, (4) penulisan buku ajar (5) mendorong dan memfasilitasi para dosen 

untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (6) 

meningkatkan atmosfir akademik secara terus menerus dan konsisten untuk ; 

a. Studi Lanjut S-3 

Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir ada beberapa orang dosen 

yang menyelesaikan study S3. Sesuai dengan peraturan kemenristekdikti 

semua dosen minimal sudah menempuh Pendidikan magister S2, yang 

sedang proses menyelesaikan program doctor sebanyak 4 dosen dari 32 

dosen yang ada (12,5%). Walaupun peluang untuk melakukan studi lanjut 

diberikan seluas-luasnya kepada semua dosen, akan tetapi dalam 

pemberangkatan dosen yang studi lanjut tetap memperhatikan keseimbangan 
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jumlah dosen yang ada di jurusan, agar proses belajar mengajar tidak sampai 

terganggu. Di samping itu juga tetap memperhatikan kesesuaian disiplin ilmu 

yang diambil. 

b. Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen 

Selain melalui jalur pendidikan formal S3, upaya peningkatan kualitas proess 

belajar mengajar juga dilakukan melalui peningkatan jabatan fungsional 

dosen. Selama 4 (empat) tahun terakhir ini dari jumlah dosen 32 orang yang 

telah memiliki jabatan fungsional asisten ahli 7 orang dan selebihnya sedang 

proses untuk mengurus jabatan fungsional.   

c. Jumlah Dosen 

Untuk meningkatkan kualiatas proses belajar mengajar dan pelayanan kepada 

para mahasiswa, telah dilakukan penambahan dosen tetap dan dosen tidak 

tetap yang cukup banyak. Selama 4 (empat) tahun terakhir ini telah dilakukan 

penambahan 20 orang dosen tetap menjadi 32 orang dari 18 dosen 

sebelumnya, sedangkan jumlah dosen tidak tetap sebanyak 15 orang.  

d. Training/Kursus   

Untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, 

sejak tahun 2019 sedang dijajaki untuk kerjasama dengan Kampung Inggris 

di Pare Kediri dan Bandung. 

e. On Job Training/Refreshing Course 

Program ini diperuntukkan bagi para dosen dalam rangka untuk 

meningkatkan pengalaman empiris di lapang dan sebagai upaya penyegaran 

kembali keilmuannya. Karena itu kegiatan ini lebih diprioritaskan kepada 

para dosen yang telah lama menyelesaikan studinya S3. 

f. Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan juga 

untuk meningkatkan pengalaman empiris dosen, maka institut telah 

mengambil kebijakan mendorong dan memfasilitasi semua dosen melakukan 

penelitian, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Jenis penelitian 
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yang difasilitasi oleh Universitas adalah Penelitian Berbagai Bidang Ilmu 

(PBI) dan Penelitian Program Unggulan (P2U) yang dapat diusulkan setiap 

dosen setiap semester sekali.  Jumlah dana yang tersedia adalah Rp 

1.000.000,- s/d  Rp 2.000.000,- per judul per semester dari total biaya yang 

dianggarkan pertahun akademik Rp. 72.093.750,- (sesuai dengan RAPB IBM 

Bekasi 2019/2020). 

Untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berkomunikasi secara 

ilmiah, universitas telah mendorong lembaga, pusat-pusat studi dan fakultas 

untuk menerbitkan jurnal ilmiah.  Sampai saat ini sediktitnya terdapat 3 

jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh fakultas dan institut untuk menampung 

mempublikasikan hasil penelitian atau hasil pemikiran para dosen. 

Adapun rincian jurnal yang diterbitkan oleh jurusan, dilingkungan Institut 

Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah sebagaimana yang disajikan pada 

Tabel: 

Rekapitulasi jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan, 

dilingkungan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

No Nama Jurnal Lembaga Penerbit Status Akreditasi 

1. SMART Prodi Manajemen Proses Akriditasi 

2. BALANCING Prodi Akuntansi Proses Akriditasi 

3. DIRHAM Prodi Ekonomi Islam Proses Akriditasi 

4. DEVELOP Prodi Eko Pembangunan Proses Akriditasi 

5. JUPITER Prodi Teknik Informatika Proses Akriditasi 

6. INTERPRETASI Prodi Ilmu Komunikasi Proses Akriditasi 

 

g. Penulisan Buku Ajar 

Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses belajar 

mengajar, maka universitas telah mengambil kebijakan mendorong semua 

dosen untuk menulis buku ajar.  Sejak tahun 2015 sampai dengan saat dosen 

didorong untuk membuat buku ajar dan menyerahkan kepada prodi masing-

masing. Target yang diharapkan di tahun 2019 sudah tersusun minimal 50% 

buku ajar. 
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C. Tanah dan Bangunan 

Selama 4 (empat) tahun terakhir telah dilakukan penambahan aset dalam bentuk 

tanah seluas 70.457m2, dari semula 13.2435m2 sekarang menjadi 70.457m2. 

Sebagian besar penambahan aset tanah tersebut dilakukan di sekitar rencana 

Kampus II, di Jalan Kalimalang Bekasi Timur (sebelah UNISMA Bekasi). 

Sebaran lokasi aset tanah, sebagai berikut: 

Bidang dan Luas Tanah 

No Letak Tanah 

Sebelum 2017 
Penambahan 

2018 – 2019 

Jumlah per 

Agustus 2019 

Bidang 
Luas 

(m2) 
Bidang 

Luas 

(m2) 
Bidang 

Luas 

(m2) 

1. Sersan Aswan - - 1 763 1 763 

2. Kimangunsakoro 1 9.945 Pindah Pindah Pindah Pindah 

3. Rawa Sapi 1 5.298 Dijual Dijual Dijual Dijual 

4. Samping Unisma - - 2 69.694 2 69.694 

Jumlah 2 15.343 3 70.457 3 70.457 

 

D. Sumberdaya Tidak Berwujud 

1. Budaya Akademik 

IBM Bekasi mendukung semangat budaya akademik yang selalu mencari 

kebenaran ilmiah melalui kegiatan akademik, mengembangkan kebebasan 

berpikir, keterbukaan, pikiran kritis-analitis, rasional dan obyektif oleh civitas 

akademika. 

a) Karakter Perkembangan Budaya Akademik IBM Bekasi, meliputi : 

❖ Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif 

❖ Pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral 

❖ Kebiasaan membaca, penambahan ilmu dan wawasan 

❖ Kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat 

❖ Penulisan artikel, makalah, buku, dan diskusi ilmiah 

❖ Proses belajar-mengajar, dan 

❖ Manajemen perguruan tinggi yang baik 
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Tradisi Akademik di IBM Bekasi menjalankan proses belajar-mengajar 

antara dosen dan mahasiswa, menyelenggarakan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan cara-cara berpikir 

kritis-analitis, rasional dan inovatif di lingkungan kampus. 

Kebebasan Akademik wajib dimiliki oleh pribadi-pribadi anggota sivitas 

akademika (mahasiswa dan dosen) untuk bertanggungjawab dan mandiri 

yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengembangan Iptek dan 

seni yang mendukung pembangunan nasional. 

Kebebasan akademik meliputi kebebasan menulis, meneliti, 

menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan 

sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis. 

Kebebasan Akademik mengiringi tradisi intelektual masyarakat 

akademik, tetapi kehidupan dan kebijakan politik acapkali 

mempengaruhi dinamika dan perkembangannya.  sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam UU No.: 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

b) Implementasi 

Interaksi antara mahasiswa dan dosen yang kondusif sangat penting 

untuk menunjang proses belajar mengajar, namun ketika proses belajar 

mengajar terkadang terhalang oleh sikap elit para dosen, sehingga 

menciptakan jurang pemisah antara mahasiswa dan dosen dalam 

membuat transparansi kejujuran dan kedisiplinan menjadi tidak terjaga. 

Sesungguhnya transparansi dan disiplin merupakan prinsip dasar 

menjadi seorang akademis. 

Di IBM Bekasi proses interaksi antara mahasiswa dan dosen, diarahkan 

dan gerakan terjalin dengan baik, dengan cara antara mahasiswa dan 

dosen selalu membangun pola komunikasi yang baik serta dalam 

menerapkan hubungan emosional tidak menganut senioritas. 
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Interaksi antara dosen dan mahasiswa sangat diperlukan guna 

mempererat ikatan antara pelaku akademis, dalam perjalanannya untuk 

mempererat ikatan antara subyek pembelajar diperlukan komunikasi 

untuk menciptakan harmonisasi di lingkungan akademis. Menjadi mitra 

bukan dalam bentuk in-loco parentis dosen otoritas, superior, mahasiswa 

kerdil dan tidak ada apa-apa. Secara bersama-sama dosen dan mahasiswa 

punya hak yang sama dalam keilmuan dan penelitian, diciptakan secara 

terencana, sistematis, kontinu, terbuka, objektif, ilmiah. 

Harus diciptakan suasana Perguruan Tinggi yang kondusif yang dapat 

memberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan dalam proses belajar 

mengajar (kegiatan akademik). 

Membumikan Visi dan Misi IBM Bekasi sebagai tujuan Bersama. 

Visi dan Misi IBM Bekasi dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan 

kajian yang mendalam akan kebutuhan stakeholders masyarakat dan 

dunia kerja atau membuat ide dan rencana kewirausahaan mandiri, 

pelaksanaanya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good 

govermance, keterbukaan dari masukan dan saran. 

c) Meningkatkan Budaya Akademik 

Budaya akademik dibangun dengan pendekatan kajian yang 

menitikberatkan pada Plan, Do, Check, Action (PDCA). 

Plan  : Rencana yang tepat, matang dalam setiap aktifitas proses 

pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan 

Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Al-

Islam Kemuhammadiyahan) 

Do  : Dilaksanakan secara optimal, maksimal dan berkesinambungan 

denan semangat perbaikan yang berkelanjutan untuk kepuasan 

pelanggan (quality statisfaction). 
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Check  : Ada upaya komperatif, sinergi dan sinkronisasi yang diinginkan 

dan tujuan yang diharapkan. 

Action : Ada evaluasi dan gambaran yang logis, ilmiah sehingga dijadikan 

tolak ukur keberhasilan dan kegagalan. 

Adanya Interaksi kegiatan kurikuler yang terstruktur tepat, baik pada beban 

kurikulum dan jumlah serta bobot SKS mata kuliah. Model manajemen 

yang baik dan terstruktur yang mampu mensinkronisasikan/menjembatani 

antara tujuan pribadi (mahasiswa) dengan visi, misi dan tujuan Perguruan 

Tinggi, pangsa pasar dunia kerja.  

Untuk itu semua, IBM Bekasi terus melakukan penandatanganan kerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan sebagai pengguna lulusan sehingga harapan 

dunia usaha akan sumberdaya yang sesuai spesifikasi dapat dilahirkan dari 

IBM Bekasi. 

Usaha lain yang dilakukan dengan proses magang kerja selama 3 tahap, 

yaitu: 

1. Tahap pengenalan 

Mahasiswa IBM Bekasi sudah mulai dikenalkan dengan dunia kerja 

sehingga dapat memahami dunia usaha yang sebenarnya, kasus-kasus 

yang didapatkan dilapangan dicatat dan dikonsulkan dengan dosen 

pengampu mata kuliah atau dosen PA (Pembimbing Akademik). 

2. Tahap pendalaman 

Tahap ini mahasiswa secara langsung terjun dalam dunia usaha dalam 

waktu minimal 3 bulan magang kerja, sehingga lulusan IBM Bekasi 

bukan saja mendapatkan pengetahuan dari perkuliahan saja tapi 

mendapatkan pengetahuan sebagai pekerja di sebuah perusahaan. 

3. Tahap penelitian  

Tahapan ini dilakukan untuk pemenuhan dan pengalaman dalam 

menyusun karya ilmiyah yang akan dipertanggungjawabkan secara 

akademik dihapadan sidang skripsi. 
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Untuk itu, tantangan dunia usaha akan keterbatasan sumber daya manusia 

yang memiliki keahlian dalam menciptakan produk yang berdaya saing 

tinggi akan terjawab dan teratasi. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia berimbas pada kualitas produk yang berdaya saing tinggi, baik 

di pasar dalam negeri maupun internasional”. 

Sarana, prasarana dan sumber daya (dosen, karyawan) yang memadai. 

Dunia perguruan tinggi yang dikenal sebagai komunitas yang senantiasa 

menjunjung tinggi obyektifitas, kebenaran ilmiah dan keterbukaan 

mempunyai tanggungjawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang muncul di masyarakat dengan 

metode yang modern. 

Ilmu pengatahun sendiri merupakan pengetahuan yang sistematik, rasional, 

empiris, umum dan komulatif yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia 

yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Tugas ini menjadi penting karena 

merupakan bagian dari pelaksanaan "Tri Dharma" perguruan tinggi. 

Menjadi lebih penting karena ada 3 fungsi ilmu pengetahuan yang sangat 

terkait dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup orang banyak, yaitu 

sebagai berikut : 

“Fungsi Eksplanatif (menerangkan gejala atau problem), Prediktif 

(meramalkan kejadian atau efek gejala) dan, Control (mengendalikan atau 

mengawal perubahan yang terjadi di masa datang)”. 

Civitas akademika harus mempunyai sikap ilmiah untuk menunjang 

terlaksananya tugas-tugas Tri Dharma tersebut dalam suasana akademik 

yang telah dibangun. Sikap ilmiah ini tidak saja terkait dengan pola pikir 

yang ilmiah, tetapi juga secara emosi (afektif) dan perilaku (psikomotor). 
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A. Adapun sikap ilmiah yang harus dimiliki antara lain : 

1. Hasrat Ingin Tahu dan Belajar Terus Menerus 

Peradaban dan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi tidak 

dapat dilepaskan dari dorongan atau hasrat manusia yang selalu ingin 

tahu (curiosity). Hilangnya dorongan ini akan mematikan atau 

melumpuhkan perkembangan ilmu pengetahuan.  

Pesatnya perkembangan ilmu pengatahuan tidak cukup hanya 

dimilikinya hasrat ingin tahu, tetapi harus ditunjang dengan sebuah 

tindakan (action) berupa belajar terus menerus. Hasrat ingin mengetahui 

dan dan tindakan untuk belajar terus menerus, inilah yang akan 

membedakan seorang civitas akademika dengan komunitas lain dalam 

kehidupan masyarakat. Serta salah satu keunikan sebuah perguruan 

tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2. Daya Analisis Yang Tajam  

Daya analisis yang tajam menentukan ketepatan dan kebenaran sebuah 

tindakan dari hasil pemecahan masalah. Analisis yang tajam dibutuhkan 

manakala variasi terjadinya masalah sangat banyak, sehingga jika tidak 

teliti dalam menganalisis akan mengakibatkan kekaburan atau 

ketidaktepatan produk dari solusi yang diberikan. Daya analisis yang 

tajam akan sangat membantu dalam memberikan solusi cerdas yang 

kreatif dan inovatif dalam kehidupan, karena analisis yang baik akan 

dapat mengurai permasalahan yang dihadapi dengan baik pula. 

3. Jujur dan Terbuka 

Kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci pembuka berkembangnya 

ilmu pengetahuan. Kejujuran dan keterbukaan juga menjadi ciri dari 

pribadi yang sehat dan matang. Jika kejujuran dan keterbukaan hilang 

dalam dunia akademik, maka yang terjadi adalah mundurnya ilmu 

pengetahuan, berkembangnya perilaku negative berupa plagiasi karya 
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ilmiah, tidak berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dan 

ketidakmampuan mengembangkan suasana akademik yang sehat. 

4. Kritis Terhadap Pendapat Yang Berbeda 

Perbedaan pendapat dalam dunia akademik adalah sesuatu yang wajar 

dan alamiah, karena adanya heterogenitas (kemajemukan) baik melalui 

pola pikir maupun kepribadian. Perbedaan ini akan meningkatkan daya 

kritis civitas akademika manakala disikapi dengan sikap positif dan 

bertanggungjawab. 

Artinya adanya kesadaran yang tinggi bahwa setiap perbedaan yang 

timbul harus dicari dan didekati dengan suasana akademik yang sehat 

dan bertanggungjawab. Perbedaan menunjukkan keberagaman 

pemikiran dan dapat dijadikan sebagai stimulus untuk melakukan 

pendekatan-pendekatan menuju tujuan yang lebih baik. 

Kritis terhadap sebuah perbedaan yang terjadi akan meningkatkan 

semangat untuk mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi 

permasalahan jika masing-masing komunitas akademik menyadari 

pentingnya tujuan bersama. 

5. Tanggungjawab Yang Tinggi 

Komunitas akademik mempunyai tanggungjawab sesuai dengan peran 

dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan terhadap tanggungjawab ini 

akan menentukan keberhasilan komulatif dari fungsi sebuah perguruan 

tinggi. Tanggungjawab yang dimiliki tidak hanya terkait dengan internal 

lingkungan akademisi tetapi juga lingkungan global (eksternal). 

Permasalahan yang menyelimuti dunia perguruan tinggi, yang muncul 

ditengah masyarakat, percaturan berbangsa dan bernegara di tengah 

globalisasi harus ikut menjadi perhatian sivitas akademika, sehingga apa 

yang akan dilakukan akan mempunyai nilai tambah yang lebih besar. 
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6. Bebas Dari Prasangka 

Prasangka dalam diri seseorang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas 

dan tanggungjawabnya. Prasangka akan mempunyai dampak terhadap 

kondisi fisik dan non fisik (psikologis) seseorang. Prasangka dapat 

melemahkan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. 

Prasangka juga dapat mengakibatkan seseorang terganggu kondisi 

psikologisnya yang dapat berakibat pada konflik (intrapersonal dan 

interpersonal) yang berpengaruh pada hasil yang diharapkan, bahkan 

tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terlaksana. 

Prasangka bisa menjadi bom waktu dalam pelaksanaan tugas, karena 

munculnya perasaan tidak senang atau perilaku yang tidak 

menyenangkan yang setiap saat akan berakibat negatif bagi pelaksanaan 

tugas dan tercapainya tujuan baik secara individu maupun organisasi 

(lembaga). 

7. Menghargai Nilai, Norma, Kaidah dan Tradisi Keilmuan 

Perguruan tinggi mempunyai budaya dan tradisi yang unik dan khas 

sebagai lembaga keilmuan yang membedakan dengan lembaga lainnya 

dalam masyarakat. Salah satu tradisi keilmuan yang tetap dikembangkan 

adalah adanya kebebasan dan mimbar akademik, kebebasan berpikir 

dan berpendapat serta nilai keterbukaan dalam mengembangkan 

keilmuan. 

Penghargaan terhadap nilai yang telah dikembangkan ini menjadi salah 

satu ciri terjadinya penerimaan fungsi perguruan tinggi dalam 

mengembangkan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat.  

Budaya akademik sebagai suatu subsistem perguruan tinggi memegang 

peranan penting dalam upaya membangun dan mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban masyarakat (civilized society) dan bangsa 

secara keseluruhan. 
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2. Brand dan Kekhasan IBM Bekasi 

Brand dan Kekhasan IBM Bekasi mengusung, nama institusinya yang 

mempunyai kata bisnis untuk dibumikan, dengan takeline “Kampus anak 

muda calon para pengusaha”, maka dari nama institusi dan takelane tersebut 

dirumuskan untuk menjadi cita-cita besar yang akan menjadi brand dan 

kekhasan, maka langkah-langkah tersebut tertuang sebagai turunan dari RIP 

(Rencana Induk Pengembangan) IBM Bekasi ke depan dalam: 

1. Statuta IBM Bekasi 

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai 

sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan 

penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan 

tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan 

pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur 

operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 

2. Visi Misi dan Tujuan IBM Bekasi 

Visi, Misi dan Tujuan merupakan rangkuman dan sasaran IBM Bekasi, 

Misi mengambarkan apa yang ingin dikerjakan pada waktu sekarang, 

terkait proses dan kinerja yang akan dilaksanakan. Sedangkan, visi 

menggambarkan gambaran IBM Bekasi ke depan, merupakan sumber 

inspirasi dan motivasi, yang akan memberikan dampak kepada outcome. 

Visi, misi dan tujuan IBM Bekasi akan dijadikan pedoman, panduan, dan 

rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal, serta dijadikan 

acuan perumusan renstra, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan 

melalui strategistrategi yang dikembangkan. 

3. Renstra IBM Bekasi 

Rencana strategis bertujuan untuk merencanakan masa depan melalui 

penyusunan program, penyiapan sumber daya, dan pengaturan agar tujuan 

di masa depan tercapai, rencana langkah demi langkah yang akan 

membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang 

tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. 
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Fleksibel dalam renstra untuk menampung kemungkinan adanya hal-hal 

yang tak terduga, dinamis dapat berubah dalam kurun waktu tertentu 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dengan tanpa mengubah tujuan 

akhir. 

4. Pengembangan Kurikulum dan Akademik IBM Bekasi 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan 

tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI 

merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang 

penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). 

IBM Bekasi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu 

mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 

‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang 

telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. 

Kurikulum IBM Bekasi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, 

sehingga program tersebut seharus menjamin agar lulusan memiliki 

kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI, 

menggambarkan rumusan kemampuan’ dinyatakan dalam istilah “capaian 

pembelajaran” (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi 

tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran 

(CP). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan 

tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar 

nasional (Pasal 35 ayat 1). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah 

rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan 

kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan 

sistem penilaian ketercapaiannya. 
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3. Reputasi dan Kualitas 

Reputasi dan kwalitas IBM Bekasi setidaknya memiliki alasan untuk dapat 

maju mengemban amanah mulia mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan 

modal yang dimiliki, diantaranya: 

1. Di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memiliki 

reputasi dan jejraring baik nasional maupun internasional. 

2. Mempunyai wadah koordinasi sebagai monitoring dan pembimbing 

jalannya roda operasional dan manajerial kampus di bawah Majelis 

Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah. 

3. Memiliki mitra pendamping untuk bekerjasama dan membesarkan 

Lembaga dengan cepat, terukur dan terarah, seperti yang sekarang dijalani 

IBM Bekasi mendapat binaan langsung dari Universitas Muhammadiyah 

Malang baik dalam tata cara pengelolaan, ketersediaan SDM (Sumberdaya 

Manusia), dan pendanaan untuk pengadaan sarana prasarana.  

4. Peluang, Ancaman, Kekuatan, dan Kelemahan 

Peluang, ancaran, dan kekuatan yang dimiliki dan dihadapi IBM Bekasi, 

sebagai berikut: 

1. Peluang : 

▪ Memiliki nama yang sudah tidak asing lagi dalam kancah dunia 

pendidikan “Muhammadiyah”, walapun IBM Bekasi secara institusi 

adalah Lembaga baru yang berdiri tahun 2015 tapi nama 

Muhammadiyah sudah berdiri dan perkiprah sejak tahun 1912, IBM 

Bekasi tidak susah untuk mengenalkan ke masyarakat dan publik akan 

reputasi institusi dalam pengembangannya. 

▪ Mengikuti koordinator intern perguruan tinggi yang telah menjali 

komunikasi dan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam dan 

luar negeri sehingga IBM Bekasi sedikit mudah untuk membuka akses 

dan jejaring tersebut. 
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▪ Memiliki basis masa dan anggota karena di bawah naungan ormas 

(organisasi kemasyarakatan) yang telah mengakar dan anggotanya 

bersebar diseluruh instansi atau organisasi baik swasta atau 

pemerintah sehingga memudahkan untuk IBM Bekasi membuat mitra 

kerjasama dan mendapatkan pengakuan dari insitutsi luar baik swasta 

atau pemerintah, untuk mendukung peroses percepatan institusi.   

2. Ancaman : 

Tantangan/ancaman akan selalu ada dan harus dihadapi, yang akan 

mendewasakan dan sesuatu yang akan membuat lembaga selalu 

mengevaluasi diri untuk maju dari waktu ke waktu.  

Ancaman dari dalam adalah kekompakan dalam managemen 

pengelolaan walaupun sudah dibagi job description yang jelas terkadang 

gesekan dan ketidakpuasan memicu terjadinya persaingan yang kurang 

sehat sehingga menimpulkan kelemahan dan mengendurnya semangat 

kemajuan. Tantangan dari luar yang dapat menghambat pencapaian 

tujuan organisasi (lembaga pendidikan), baik yang sekarang maupun 

yang akan datang seperti :  

i. Masih tingginya calon mahasiswa yang melanjutkan/berkeinginan 

kuliah ke Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki nama.  

ii. Masih tingginya minat dosen untuk menjadi Dosen PNS maupun 

Karyawan PNS.  

iii. Kesulitan dalam mengupayakan program-program penelitian karena 

belum dipahami arti dan manfaat hasil penelitian oleh pemerintah 

daerah, dunia bisnis, industri, dan masyarakat.  

iv. Kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap kualitas 

perguruan tinggi swasta terutama yang berada di daerah yang 

persaingan keta tantara PTN dan PTS.  

v. Kualitas sarana dan prasarana yang masih minim dapat menghambat 

minat calon mahasiswa baru.  
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vi. Perguruan Tinggi Negeri yang membuka kelas buat mahasiswa 

dengan perekonomian menengah ke atas yang bisa dengan mudah 

mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dengan label 

Perguruan Tinggi Negeri.  

vii. Perguruan Tinggi swasta lain yang konsisten dengan kualitas dan 

memiliki brand telah terkenal.  

viii. Krisis kepercayaan kepada pengelola kampus. 

3. Kekuatan : 

Pendekatan yang perlu digunakan untuk menjawab tantangan dan 

masalah yang dihadapi maka pendekatan yang dipilih adalah melakukan 

peningkatan kualitas yang berkelanjutan (continuous improvement) dengan 

dasar pemikiran yang bersifat sirkuler dalam teknis pelaksanaannya yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan (PDCA = Plan, Do, 

Check, Act). Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan kualitas 

unit kerja yang diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan 

rencana yang telah ditetapkan benar-benar dikerjakan sehingga mencapai 

mutu. Evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan sebagai suatu kebutuhan 

untuk memperbaiki langkah selanjutnya agar dapat mencapai baku 

kinerja yang ditetapkan bersama. Pelaksanaan peningkatan kualitas yang 

berkelanjutan disesuaikan dengan keadaan di masing-masing unit kerja. 

Pengembangan bidang akademik direncanakan dalam bentuk proses 

peningkatan mutu kegiatan kependidikan dan pembelajaran secara 

berkelanjutan baik di dalam mau pun di luar kelas, secara formal mau 

pun informal. Rencana pengembangan akademik berlandaskan pada visi 

dan misi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi meliputi bidang 

pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang memiliki relevansi dengan kebutuhan stakeholders. Proses tersebut 

ditunjang oleh perencanaan pengembangan kualitas kemampuan 
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mendidik-mengajar dan peningkatan jenjang pendidikan para dosen. 

Rencana pengembangan akademik tersebut meliputi: 

1. Rencana Pengembangan Kurikulum Program Studi 

Kurikulum dalam hal ini merupakan semua yang secara nyata terjadi 

dalam proses kependidikan dan pembelajaran di Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi, dalam berbagai bentuk penyajian mata kuliah. 

a. Setiap mata kuliah dalam setiap program studi, secara dinamis 

harus mengandung pendidikan rohani dan hati sebagai 

penanaman dan pengembangan aqidah dalam mewujudkan 

atmosfir perilaku keislaman dan keilmuan.   

b. Mata kuliah disampaikan dalam paradigma bahwa pembelajaran 

menjadikan mahasiswa sebagai subjek didik dan ajar yang 

memiliki kebebasan berekspresi. 

c. Setiap mata kuliah harus memiliki relevansi dengan cara hidup 

dalam arti mahasiswa dapat memperoleh nilai-nilai akhlak, 

sehingga memiliki keyakinan dan kepampuan untuk 

menerapkannya dalam kehidupan nyata. 

d. Setiap mata kuliah hendaknya dapat melatih mahasiswa 

mengembangkan rasa ingin tahunya, ingin tahu yang benar, 

sehingga mampu merasakan kenikmatan dalam mempelajari dan 

mengembangkan IPTEKS. 

e. Setiap mata kuliah yang disajikan harus dikemas penyampaiannya 

(silabus) sedemikian rupa sehingga terasa manfaatnya bagi 

kehidpan sehari-hari. Bahwa menuntut ilmu berarti belajar dan 

melatih diri untuk berpikir, berinteraksi dan berbuat secara 

sistematis, logis, rasional, terencana dan teliti, yang akan 

membuahkan manusia pekerja-keras yang kreatif dan inovatif 

yang mempunyai daya saing yang tinggi. 
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f. Setiap mata kuliah harus mengandung motivasi bagi mahasiswa 

untuk menguasai bahasa asing. Karena dengan penguasaan 

bahasa asing mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan di luar negeri lebih cepat dan mudah. 

2. Rencana Pengembangan Sumber Daya Dosen 

Kurikulum yang telah dirancang secara tepat sesuai dengan 

keberadaan peserta didik akan menghasilkan lulusan yang kompetitif 

dalam dunia kerja, akan selalu dikaitkan dengan peningkatan mutu 

para dosen yang bertugas menyampaikan. Dosen dapat dikatakan 

sebagai struktur determinan dalam mengembangkan potensi 

mahasiswa dalam mendekati tujuan pendidikan, karena itu mutu 

sumber daya dosen perlu direncanakan pengembangannya agar para 

dosen berkemampuan untuk: 

a. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan perhatian terhadap 

mutu potensi (intelektual, emosi, ketrampilan) mahasiswa melalui 

berbagai cara seperti: pengamatan, wawancara, angket dan lain-

lain. 

b. Membantu mahasiswa mengembangkan potensi yang baik 

(positif) serta memberi arahan dalam menghilangkan pembawaan 

atau kebiasaan mahasiswa yang jelek.  

c. Menginformasikan, memperlihatkan kepada mahasiswa tentang 

berbagai peran atau tugas orang dewasa dalam keluarga, lembaga 

tempat bekerja dan masyarakat dengan berbagai bidang keahlian, 

keterampilan agar mahasiswa memilih sesuai dengan minat dan 

bakat mereka. 

d. Memperhatikan perkembanagan potensi mahasiswa untuk 

mengetahui apakah minat dan bakat mereka telah tersalurkan 

dengan baik atau sebaliknya.  
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e. Memberikan wawasan dan bimbingan terutama ketika mahasiswa 

perwaliannya menemui kesulitan dalam pengembangan potensi 

mereka atau suasana belajar dan atau ketenangannya mengalami 

gangguan. 

f. Menyajikan setiap mata kuliah secara menarik, menyenangkan 

dan efektif, baik di dalam mau pun di luar kelas. 

g. Meningkatkan keahlian sesuai dengan bidang ilmunya dan 

keterampilan dalam mengajarkannya melalui short-course, studi-

lanjut, sehingga mampu mengembangkan logika dan rasionalitas 

mahasiswa. 

3. Rencana Pengembangan Perkuliahan Bermutu 

Perkuliahan bermutu adalah proses yang terjadi dalam perencanaan, 

penyajian materi sebagai pelaksanaan perencanaan, termasuk kegiatan 

evaluasi proses, produk dan unsur-unsur yang terlibat dalam upaya 

memenuhi kebutuhan stakeholders, baik mahasiswa sebagai 

pelanggan primer, orang tua, pemerintah, lembaga sponsor, lembaga 

pendidikan yang lebih tinggi, lembaga penelitian sebagai pelanggan 

sekunder, mau pun pelanggan tersier seperti perusahaan, 

kewirausahaan dan dunia kerja yang lain. Untuk mewujudkan 

perkuliahan bermutu perguruan tinggi ini merencanakan: 

a. Menciptakan Sistem dan Proses Perkuliahan yang Korektif.  

Mengupayakan terciptanya suatu sistem dan proses berdasarkan 

proses sirkuler PDCA (Plan - Do - Check - Act) dalam 

perkuliahan. Dalam hal ini dosen harus membuat perencanaan 

perkuliahan, rencana penyajian serta pelaksanaan evaluasi. 

Berdasarkan evaluasi terhadap proses pembelajaran tersebut 

dosen harus melakukan perbaikan atau peningkatan mutu 

perkuliahan pada tahap (semester) berikutnya. 
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b. Menciptakan Perkuliahan dengan Managemen Keberagaman. 

Menciptakan ”managemen keberagaman” dalam menyikapi, 

memperlakukan keberadaan mahasiswa bersifat heterogin 

(perbedaan latar belakang sosial-budaya, daya tangkap 

pemahaman, kepribadian), pandangan dan sikap dosen, 

kelengkapan ruang kelas, lingkungan. Keberagaman merupakan 

suatu kewajaran, karena itu generalisasi perlu dihindari, peraturan 

harus memperhitungkan heterogenitas, kecermatan terhadap yang 

bersifat kasus atau gejala umum. 

c. Menciptakan Kemandirian Mahasiswa. 

Melatih dan mengevaluasi keterampilan dosen dalam 

pengembangan kemandirian mahasiswa baik dalam berpikir, 

merasa dan bertindak. Dosen harus mengembangkan sikap 

demokratis, terbuka. Mengembangkan teknik diskusi, bekerja dan 

belajar mandiri, berprakarsa, berinovasi, berkreasi serta 

menciptakan situasi win-win. 

d. Menciptakan Managemen Berdasarkan Data. 

Perkuliahan bermutu mempunyai prinsip utama Management By 

Fact, jadi bukan Management By Objective. Karena itu dosen 

diharuskan mempunyai data kelas secara lengkap dari 

perencanaan sampai dengan evaluasi, sebagai dasar dalam 

menentukan langkah perbaikan mutu perkuliahan. 

e. Membuat Perencanaan Perkuliahan Bermutu. 

Setiap dosen pengampu mata kuliah diharuskan membuat 

susunan materi perkuliahan untuk satu semester dan untuk setiap 

pertemuan berdasarkan kurikulum dan kebutuhan para 

pelanggan, tujuan, sarana pendukung, metode penyajian dan 

sistem evaluasi. 
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f. Membuat Perencanaan Pelaksanaan Perkuliahan Bermutu. 

Dalam penyajian materi kuliah dosen harus menyususn Satuan 

Materi Sajian (SMS) serta menyajikan SMS tersebut di kelas. 

Dalam hal ini dosen harus betul-betul menyadari tentang fase-

fase psikologis dalam belajar seperti fase: motivasi, pemerhatian, 

pemerolehan, penyimpanan, pengingatan, generalisasi, kinerja dan 

umpan balik. 

g. Merencanakan Evaluasi Untuk Peningkatan Mutu Perkuliahan. 

 Dosen harus mengevaluasi mahasiswa bukan hanya pada 

penguasaan materi yang disajikan seperti pada umumnya masih 

terjadi di setiap perguruan tinggi (menurut Management By Objective, 

MBO, linier), tetapi harus menggunakan Management Mutu 

Terpadu (MMT, sirkuler) yang mempunyai tujuan untuk 

peningkatan dan pengendalian mutu. Evaluasi perkuliahan 

merupakan dasar usaha peningkatan mutu perkuliahan secara 

berkelanjutan, baik pada perencanaan, pelaksanaan mau pun pada 

cara melakukan evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan diri sendiri yakni 

evaluasi oleh mahasiswa atau dosen terhadap dirinya sendiri 

(pengevaluasi internal), di samping bisa dosen mengevaluasi 

mahasiswa, atau sebaliknya (pengevaluasi eksternal). Di samping 

itu evaluasi harus mempunyai standar untuk peningkatan mutu. 

4. Merencanakan Raw Input Mahasiswa dan Rasio Mahasiswa - 

Dosen 

a. Secara bertahap pengurangan beban dosen untuk berkonsentrasi 

dalam menjalankan peran dan tugas secara efektif perlu dikurangi 

sehingga mereka yang menjadi mahasiswa adalah mereka yang 

memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam bentuk test 

masuk.  
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b. Secara   bertahap   mengurangi    heterogenitas (keberagaman) 

mahasiswa dalam satu kelas minimal dalam kemampuan 

intelektual atau kemampuan   tertentu. 

c. Pada   program   studi   tertentu   secara   bertahap dilakukan 

upaya   pendekatan pada rasio dosen-mahasiswa yang lebih ideal. 

4. Kelemahan : 

Tantangan menunjuk kepada adanya perkembangan situasi di luar IBM 

Bekasi yang terbagi ke dalam tantangan perkembangan dunia 

internasional, nasional, regional, perubahan pada stakeholder, dan 

perkembangan kompetitor. Perkembangan globalisasi dunia yang 

berintikan liberalisasi informasi, liberalisasi perdagangan, dan liberalisasi 

investasi telah menghadapkan IBM Bekasi sebagai salah satu lembaga 

yang pendidikan yang tertantang untuk dapat diakui keberadaanya. 

Liberalisasi informasi dan investasi yang merambah dunia pendidikan 

mendorong IBM Bekasi untuk dapat menjadi lembaga pendidikan yang 

mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam pergaulan 

international. Perkembangan lingkup nasional dan regional telah 

mendorong stakeholder (pemerintah, mahasiswa, sponsor mahasiswa, 

pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa IBM Bekasi) menuntut lebih 

banyak kepada IBM Bekasi untuk lebih berkualitas sehingga IBM Bekasi 

ke depan diharap melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan 

(continuous improvement) sesuai kebutuhan stakeholder sehingga 

memenuhi tuntutan akuntabilitas. Perkembangan perguruan tinggi lain 

baik PTN, PTS, maupun PTA adalah pesaing dalam usaha namun 

sekaligus mitra dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keadaan ini 

dapat dijadikan dasar bagi IBM Bekasi untuk bertekad dan berusaha 

menjadi lembaga yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 
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Masalah utama pengembangan IBM Bekasi sebagai lembaga pendidikan 

terkemuka dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu: 

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 

IBM Bekasi memiliki perbedaan ratio dosen terhadap mahasiswa yang 

sangat variatif di masing-masing unit, cohort tenaga dosen yang 

terkonsentrasi pada umur ±40 tahun, keperluan pembinaan etos kerja 

Muhammadiyah, tuntutan peningkatan karir dosen/karyawan, dan 

tuntutan peningkatan kesejahteraan. 

2. Peningkatan Kualitas Metode Pedagogi 

Metode pedagogi yang terfokus pada ceramah diharapkan 

berkembang dengan peningkatan kualitas praktikum, magang di dunia 

kerja, studi banding, penulisan inovatif dan karya-karya kreatif 

mahasiswa. Interaksi ilmiah dosen dengan mahasiswa di luar 

perkuliahan dan bimbingan skripsi masih relatif rendah sehingga 

diperlukan adanya dorongan untuk melakukan hal itu. 

3. Peningkatan Kualitas Bahan Pembelajaran 

Sebagai sebuah lembaga yang terkemuka dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan IBM Bekasi perlu peningkatan produktivitas dan kualitas 

buku dan berbagai jenis bahan ajar yang lain, peningkatan produksi 

jurnal dan akses jurnal, peningkatann kualitas hasil penelitian dan 

diseminasinya. 

4. Optimalisasi Peralatan 

Beberapa fakultas masih memerlukan pengadaan peralatan untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran baik karena belum memiliki 

peralatan yang dimaksud maupun untuk memenuhi rasio yang labih 

baik antara jumlah peralatan dan jumlah mahasiswa. Kualitas 

pembelajaran yang lebih baik belum ditunjang dengan optimalisasi 

perpustakaan baik perpustakaan pusat, perpustakaan kampus dua, 

maupun perpustakaan kampus satu. Peralatan yang belum optimal 

dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran adalah internet. Kritikan dari 
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dosen maupun mahasiswa terhadap kelengkapan peralatan ruang 

kuliah yang memadai untuk berbagai metode pembelajaran 

memerlukan tindak lanjut yang nyata sehingga peningkatan kualitas 

pembelajaran terpenuhi. 

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan 

IBM Bekasi memerlukan peningkatan suasana akademik yang 

mencerminkan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi dibanding 

sebagai tempat berkumpulnya individu semata. IBM Bekasi tidak 

hidup dalam ruang kosong sehingga perubahan lingkungan, baik 

regional, nasional, maupun internasional perlu terus diikuti, untuk ini 

IBM Bekasi perlu membangun jaringan kerjasama yang lebih 

harmonis dan erat dengan berbagai pihak yang dapat mendukung 

fungsi pendidikan tinggi. Perlu usaha-usaha khusus untuk 

meningkatkan kerjasama regional, nasional, maupun internasional. 

Sebagian besar mahasiswa IBM Bekasi adalah mahasiswa S-1 yang 

dibiayai oleh orangtuanya, oleh karena itu hubungan dengan orang tua 

mahasiswa yang selama ini hanya pada saat mahasiswa baru dan 

wisuda dapat dijalin dengan mensosialisasikan akses orang tua 

terhadap internet untuk mengontrol mahasiswa. 

3.2 Lingkungan Eksternal  

IBM Bekasi dalam waktu sangat pendek tetah melakukan komunikasi dengan 

pihak eksternal kampus dalam rangka mengenalkan lembaga dan sosialisasi serta 

promosi, Lembaga-lembaga yang telah bermitra dna bekerjasama, diantaranya; 

No NAMA LEMBAGA 
OBJEK 

KERJASAMA 
PELAKSANA 
KERJASAMA 

1 TVMu Penyiaran Televisi Prodi Ilmu 
Komunikasi 

2 PT Dabi Air International Manajemen 
Perkantoran 

Prodi Manajemen 
Prodi Akuntansi 
Prodi TI 

3 Bank BTN Syariah Ekonomi Syariah Prodi Eko Islam 

4 Bank Syariah Bukopin  Ekonomi Syariah Prodi Eko Islam 

5 Univ Muhammadiyah Malang Manajemen Institusi 
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Kampus 

6 Univ Muhammadiyah Cirebon Manajemen 
Kampus 

Institusi 

7    
 

Faktor yang mempengaruhi proses kerjasama antara kedua belah pihak adalah 

salah satu pihak merasa engga mendapatkan manfaat dari proses kerjasama 

tersebut. Faktor dari luar yang akan banyak mempengaruhi keberlangsungan 

intitusi IBM Bekasi adalah: 

3.2.1 Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi pada dasarnya mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap proses pembelajaran dan kemajuan suatu lembaga pendidikan. Tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang masih belum memadai pada saat ini dalam 

pengertian yang terkait dengan pendidikan, dapat dianggap sebagai ancaman bagi 

keberlanjutan program pendidikan. Apabila seseorang ingin melanjutkan ke 

jenjang perguruan tinggi, maka ia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 

3.2.2 Faktor Teknologi 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sangat cepat terutama 

terkait dengan teknologi informasi dan instrumentasi, sering berdampak pada 

pengalokasian dana yang harus disiapkan dengan perencanaan yang matang. 

Begitu pula yang terkait dengan maintenance dan ketergantungan terhadap 

produk impor. 

3.2.3 Faktor Kebijakan 

Berbagai peraturan, kebijakan ataupun perundang-undangan yang diberlakukan 

pemerintah yang dimaksudkan untuk menata kehidupan bermasyarakat lebih 

teratur dan lebih baik, sering pula menyulitkan dunia pendidikan terutama bagi 

lembaga perguruan tinggi yang masih dalam taraf berkembang, misalnya 

terbukanya kesempatan bagi Perguruan Tinggi Asing untuk membuka kelas 

khusus di Indonesia, kompetitor perguruan tinggi sejenis, negeri maupun swasta, 

menjadi tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan. 

 



 Rencana Induk Pengembangan Tahun 2015-2040  

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 36 

 

3.2.4 Faktor Lingkungan 

Faktor ini mempunyai dampak pada penataan lingkungan kampus, karena 

umumnya kampus dituntut mempunyai lingkungan yang kondusif, nyaman, asri 

dan tenang, serta memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang 

memadai. 

Dari uraian di atas, IBM Bekasi telah menjajaki kerjasama dengan beberapa 

institusi dan factor-faktor yang secara signifikan mempunyai dampak terhadap 

keberlangsungan IBM Bekasi, dapat dipetakan menjadi dua yaitu peluang dan 

ancaman. 

A. Peluang  

a. Otonomi daerah Kabupaten dan Kota membutuhkan sumberdaya manusia 

baik jumlah maupun kualitas yang mampu dihasilkan oleh Perguruan Tinggi.  

b. Era perdagangan bebas membutuhkan SDM yang berkualitas, madiri, kreatif, 

inovatif, memahami sistem perdagangan internasional dan mampu 

berkomunikasi secara global.  

c. Potensi derah Bekasi yang mempunyai ribuat perusahaan nasional dan 

internasional yang membutuhkan sumber daya manusia.  

d. Jumlah lulusan SLTA/SMK se derajat yang berminat untuk melanjutkan 

studi ke Program S1 cukup besar.  

B. Tantangan  

a. Laju pertumbuhan IPTEK sangat cepat dan mempercepat penguasaan dari 

IPTEK itu sendiri. 

b. Lulusan hasil proses belajar harus sesuai dengan kebutuhan kerja.  

c. Makin meningkatnya syarat kualifikasi bagi tenaga kerja yang bekerja di 

sektor yang menggunakan tehnologi modern.  

d. Ketatnya persaingan dalam memasuki kesempatan kerja.  

e. Persaingan yang sangat ketat dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dengan adanya Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi baru terutama.  
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BAB IV 

ARAH PENGEMBANGAN 

 

4.1 Skenario Pengembangan Ditulis IBM Bekasi 

Hakikat perguruan tinggi adalah A House of Knowledge, A House of Culture, A 

Guardian of Value, An Agent of Change, dan A Bastion of Academic Freedom, yang sudah 

tertuang dalam visi dan misi IBM Bekasi. Dari visi dan misi inilah dapat dibaca dan 

dipahami cara pandang lembaga terhadap kondisi lapangan kerja dan isu mutakhir 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi core utama lembaga 

Pendidikan, dapat diprediksi kualitas output lulusan yang akan dihasilkan. 

Kesesuaian cara pandang stake holder terhadap IBM Bekasi memiliki peranan 

penting dalam proses pendidikan yang dilakukan. 

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no.232/U/2000 bahwa 

Pendidikan tinggi sebagai kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan 

untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian. Sedangkan dalam Tambahan Lembaran Negara RI dalam UU tentang 

Sisdiknas no 20 tahun 2003 juga dicantumkan visi pendidikan nasional yaitu 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 

untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. Jadi dari aspek dasar hukum, pemerintah telah 

memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan pendidikan. 

Kualitas output IBM Bekasi ditekankan bahwa untuk menghasilkan lulusan yang 

kreatif dan inovatif dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam berbagai 

sektor ekonomi, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, sehingga mampu 

untuk terus memperbarui struktur ekonomi dan sosial yang relevan dengan 

perubahan dunia. 
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IBM Bekasi akan melakukan “Convergence” yaitu kolaborasi dan hubungan 

antara ilmu pengetahuan, teknologi dan perusahaan. Pengembangan yang 

bertumpu pada kemampuan sendiri (mandiri), bervisi global, akan menjadi ciri 

khas IBM Bekasi. 

4.2 Arah Pengembangan 

4.2.1 Pengembangan Tahap I (Periode 2015 sampai 2019)  

Di perode tahan I adalah sebagai tahap rintisan dan pemenuhan sarana prasarana 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat dijalankan dengan baik dan 

maksimal. 

No Nama Aset Volume 
Tahun 

Perolehan 
Keterangan 

1 Kursi Kuliah 596 2015 – 2019  

2 Komputer Staff Kerja 58 2015 – 2019  

3 Printer 13 2015 – 2019  

4 Laboratorium Komputer 20 2015 – 2019  

5 Infocus/LCD 10 2015  

6 Papan Tulis/White Board 20 2015  

7 Perpustakaan 1 2017 – 2019  

8 Meja Dosen/Karyawan 82 2015 – 2019  

9 Sofa/Kursi R. Tamu 98 2015  

10 Meja Rapat 1 2015 – 2019   

11 Rak Buku 9 2015 – 2019  

12 Lemari Arsip 11 2015 – 2019  

13 AC (Air condicioner) 45 2017 – 2019  

14 Pesawat telephone 2 2017 – 2019  

15 Speda Motor 1 2017 – 2019  

16 Tanah Milik 70.457 M2 2017 – 2019  SHM 

17 Lokal Kelas 16 2017 – 2019  

18 Lokal perkantoran 6 2017 – 2019  

19 Musholla Kampus 1 2017 – 2019  

20 Kantin Kampus 1 2017 – 2019  

21 Mobil (roda 4) 1 2019  

22 Ruang Pertemuan (Aula) 1 2017 – 2019  

23 Toilet 8 2017 – 2019  

24 Renovasi kampus 2 2018 – 2019  

4.1 Tabel asset yang telah dimiliki 
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No Nama non Aset 
Tahun 

Perolehan 
Keterangan 

1 Akreditasi Prodi Akuntansi 2019 Menunggu Visitasi 

2 Akreditasi Prodi Manajemen 2018 Hasil C 

3 Akreditasi Prodi Eko Islam 2019 Menunggu Visitasi 

4 Akreditasi Prodi Eko Pemb 2019 Pemenuhan Dosen 

5 Akreditasi Prodi Ilmu Kom 2019 Menunggu Visitasi 

6 Akreditasi Prodi Tek Informatika 2019 Menunggu Visitasi 

7 Penyusunan Silabus berbasis KKNI 2019 Untuk seluruh Prodi 

8 Penyusunan Bahan Ajar 2019  

9 Penyusunan RAPB 2019/2020 2019  

10 Revisi RIP, Statuta, Renstra 2019  

11 Wisuda Perdana/Yudisium 2019  

4.2 Tabel non asset yang telah dimiliki 

 

No 
PROGRAM 

STUDI 
TAHUN AKADEMIK 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 Akuntansi 19 6 20 26 15 

2 Manajemen 36 23 29 51 46 

3 Eko Islam 9 6 9 12 16 

4 Eko Pemb - 2 3 4 4 

5 Ilmu Kom 19 14 16 18 30 

6 Tek 

Informatika 

12 10 16 18 27 

4.3 Jumlah Mahasiswa 

 

No 
PROGRAM 

STUDI 

TAHUN AKADEMIK 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

DT DTT DT DTT DT DTT DT DTT DT DTT 

1 Akuntansi   2  1  2  2  

2 Manajemen   3  3  1  1  

3 Ekonomoi Islam   2  3  1    

4 Eko Pemb     1      

5 Ilmu Kom     2  3  1  

6 Tek Informatika   1  1  3  3  

4.4 Jumlah Dosen 
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4.2.2 Pengembangan Tahap II (Periode 2019 sampai 2023) 

Di Periode ini IBM Bekasi berencana untuk melakukan pembenahan dan 

pemenuhan strukturan kepemimpinan sehingga gerak dan capaian IBM Bekasi 

berjalan dengan cepat dikarenakan semua komponen telah diisi sesuai dengan 

kebutuhan, sebagai berikut : 

A. Struktural Kepemimpinan IBM Bekasi (Periode 2019-2023) 

Dalam hal manajemen keuangan, IBM Bekasi berusaha untuk mandiri dalam 

biaya operasional rutin sehingga jalannya organisasi kampus bias berjalan 

dengan stabil dan mandiri, maka anggaran yang dapat dari penerimaan 

mahasiswa dan bantuan dari pihak lain dibuat dalam sebuah perencanaan 

matang dan terukur dalam bentuk RAPB (rencana Anggaran Penerimaan dan 

Belanja) IBM Bekasi, yang telah disepakati bersama oleh semua komponen 

kampus sebagai putusan dari rapat kerja sebelum memulai tahun akademik 

baru setiap tahunnya. 

Membumikan misi Catur Dharma Pendidikan Tinggi, sehingga ketimpangan 

pelaksanaan dharma ini dapat teratasi karena tidak dipungkiri titahap awal 

institusi kampus disibukan dengan pemenuhan kelengkapan sarana dan 

prasarana, pemenuhan kebutuhan SDM dan lain sebagainya. 

4.2.3 Pengembangan Tahap III (Periode 2023 sampai 2027) 

Diperiode tahap III ini IBM Bekasi akan memfokuskan pada pengembangan 

sarana prasarana dan SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga dapat bersaing di 

level perguruan tinggi lain dan bahwa bisa diakui di kancah manca negara. 

Untuk pengembangan sarana dan prasarana IBM Bekasi yang berada di bawah 

naungan badan hokum Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki lokasi 

kampus yang strategis dan cukup utnuk pengembangan yaitu di samping Kampus 

Unisma Bekasi seluar ±7 Ha, ini untuk pengembangan kampus ke depan. 

Untuk pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) IBM Bekasi konsen untuk 

mendorong para dosen untuk dapat melanjutkan studi S3 dalam dan luar negeri, 

diharapkan diperiode ini IBM Bekais harus memiliki 50% lebih para dosennya 
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telah menempuh Pendidikan S3 (program doctoral), ini sesuai dengan ketentuan 

dari Kemenristek DIkti dan BAN PT bahwa perguruan tinggi yang memenuhi 

kriteria untuk mendapatkan akreditasi A harus memiliki dosen minimal 50% 

doctor, ini sejalan dengan program PP Muhammadiyah pada tahun 2019 ini 

sedang proses mendirikan Universitas Muhammadiyah antarbangsa Malaysia di 

Perlis Malaysia untuk program magister dan doctoral. 

4.2.4 Pengembangan Tahap IV (Periode 2027 sampai 2031) 

Ditahap ini IBM Bekasi harus memfokuskan diri untuk menjadi mitra atau 

konsultan dengan perusahaan-perusahaan nasional dan internasional dalam 

pengembangan dan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) di instasi masing-

masing khsusnya perusahaan-perusahaan yang berdomisili sekita Bekasi yang 

jumlahnya ribuan. 

Selain itu IBM Bekasi mendorong para dosen untuk menjadi ahli dibidangnya 

yang akan dipublikasikan untuk menjadi nara sumber yang handal dan diperlukan 

oleh instansi pemerintah dan swasta. 

4.2.5 Pengembangan Tahap V (Periode 2031 sampai 2035) 

Mendorong para mahasiswa dan dosen IBM Bekasi membuat karya ilmiyah yang 

diperlukan public untuk perbaikan tarap hidup sehingga produk-produk yang 

dihasilkan dapat dipatenkan dan akan menjadi kekhasan yang dilahirkan oleh 

IBM Bekasi. 
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BAB V 

STRATEGI DASAR, KEBIJAKAN DASAR,  

DAN INDIKATOR KINERJA 

 

5.1 Strategi Bidang Pendidikan  

A. Tahap I (tahun 2015 sampai 2019) Tahap Cloning Perguruan Pembina 

Di tahapan I ini sebagai rintisan awal pendirian lembaga dilakukan kelengkapan 

kesiapan sarana prasarana pembelajaran, dengan mengambil brandsmarking 

dari perguruan tinggi Muhammadiyah Pembina yaitu Universitas 

Muhammadiyah Malang, maka strategi yang dilakukan adalah:  

▪ Strategi dasar, melengkapi peraturan pokok terkait tata kelola perguruan 

tinggi, seperti: pembuatan RIP, Statuta, Renstra, Silabus Pembelajaran dan 

lain-lain.  

▪ Kebijakan dasar atas arah dan tujuan dari IBM Bekasi yang dituangkan dalam 

visi, misi dan tujuan.  

▪ Merumuskan Indikator kinerja dan operasional kampus sehingga dapat 

berjalan sesuai perencanaan yang telah ditentukan. 

B. Tahap II (tahun 2019 sampai 2023) Tahap Implementasi KBK 

(Kurikulum Berbasis Kompetensi) 

Tahap II melakukan pembenahan kurikulum yang telah diajarkan sehingga 

capaian pembelajaran dan kualitas lulusan dapat mampu bersaing dengan 

perguruan tinggi lain, sehingga alumni IBM Bekasi dapat terserap di dunia 

usaha baik pemerintah atau swasta, serta kita dorong mahasiswa IBM Bekasi 

untuk berkemampuan menjadi pribadi yang mandiri dalam berusaha atau dapat 

berwirausaha sendiri (euntrepreneur), dengan bekal keilmuan yang telah 

diajarkan di kampus. 

C. Tahap III (tahun 2023 sampai 2027) Tahap Penyempurnaan 

Di tahap III ini mengevaluasi kekuarangan dan kelemahan dalam bidang 

Pendidikan sehingga perbaikan dan penyempurnaan kurikulum, melengkapi 

modul, bahan ajar mutlak sudah harus selesai di periode ini. 



 Rencana Induk Pengembangan Tahun 2015-2040  

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 43 

 

D. Tahap VI (tahun 2027 sampai 2031) Tapak KBK berbasis Kewirausahaan 

Bidang Pendidikan di tahap ini diharapkan IBM Bekais sudah mampu 

membentuk mahasiswa untuk menjadi jiwa pengusaha karena modal ilmu dan 

pelatihan yang telah diterimanya selama di kampus, maka kelengkapan 

laboratorium kewirausahaan dan praktek usaha dengan bimbingan para dosen 

dan praktisi usaha mendorong semangat dan kemauan mahasiswa untuk 

menjadi pengusaha. Alat penunjangnya adalah: 

1. Laboratorium bisnis. 

2. Praktek bisnis dengan menggandeng perbanknya untuk pembiayaan. 

3. Konsorsium tenaga ahli pendamping kewirausahaan dari para praktisi bisnis. 

4. Berdirinya unit-unit usaha kampus di sentra-sentra bisnis khususnya 

diwilayah Bekasi. 

E. Tahap V (tahun 2031 sampai 2035) Tahap Evaluasi dan perbaikan 

Ditahap ini dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk lebih meningkatkan 

kembali keberhasilan pengajaran sehingga kekuarangan dapat segera ditutupi 

dan diperbaiki. 

5.2 Strategi Bidang Penelitian 

Kegiatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

dasarnya ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia agar dapat 

menikmati kehidupannya secara selaras, seimbang, dan serasi dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian penelitian akan dapat memberi 

arti dan sumbangan bagi upaya peningkatan kesejahteraan manusia. 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Penelitian pada dasarnya merupakan bagian integral yang dilaksanakan oleh 

dosen dan mahasiswa baik secara individual maupun kelompok. Kegiatan 

penelitian dilaksanakan oleh staf dosen dari jurusan, laboratorium, fakultas-

fakultas dan pusat-pusat studi. 
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b. Kegiatan peneltian yang dilakukan dosen-dosen diharapkan menghasilkan 

konsep, model, prototipe, pengetahuan/penemuan baru yang bermanfaat 

bagi pengembangan kelembagaan dan juga berorientasi pada produk yang 

relevan bagi pembangunan daerah dan nasional. 

c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tiap jurusan/fakultas/ 

laboratorium dan pusat-pusat studi di lingkungan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi dikoordinir oleh Lembaga Penelitian. Lembaga 

Penelitian dalam hal ini juga menjalankan fungsinya sebagai koordinator dan 

fasilitator kegiatan penelitian.  

d. Penelitian yang sifatnya "monodisiplin" dilakukan oleh 

jurusan/laboratorium atau bagian fakultas-fakultas. Sedangkan Pusat-pusat 

kajian melakukan kegiatan penelitian yang sifatnya monodisplin maupun 

multidisiplin.  

e. Dalam upaya mewujudkan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi menjadi 

"Real University", Lembaga Penelitian diharapkan menjadi salah satu 

pemeran khususnya dalam menjalankan kegiatan dan keterpaduan penelitian 

dengan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. Dalam hal ini harus 

dikembangkan pola keterkaitan antara kegiatan penelitian dengan 

pengabdian pada masyarakat. 

1. Kegunaan Penelitian 

Menurut kegunaannya penelitian dalam sistem pendidikan tinggi dibagi 

menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Sebagai tempat mendidik calon peneliti, tempat untuk mengingkatkan 

kemampuan dan keahlian peneliti. 

b. Sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

c. Sebagai tempat yang kegiatannya dapat menunjang dan memberi 

sumbangan bagi pembangunan.. 

2. Strategi Penelitian 

a. Menyusun program penelitian dari berbagai bidang ilmu dari dosen dan 

mahasiswa. 
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b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengkajian ipteks. 

c. Melakukan sinergi penelitian dan pengkajian ipteks dengan unsur terkait 

pemerintah dan non pemerintahan (NGOs) yang tidak mengikat. 

d. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. 

e. Membangun pusat data kegiatan penelitian dan pengkajian ipteks. 

f. Membangun pusat informasi dan publikasi penelitian dan pengkajian 

ipteks. 

g. Melakuakn sosialisasi dan fasilitasi kegiatan pengembangan ipteks kearah 

paten. 

3. Fungsi Lembaga Penelitian 

a. Menyusun rencana penelitian dan pengkajian ipteks. 

b. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengkajian ipteks baik secara 

individu maupun kelompok. 

c. Mengkoordinasikan dan menfasilitasi kegiatan di pusat-pusat studi. 

d. Menyusun peraturan penelitian dan pengkajian ipteks untuk 

menciptakan suasana yang kondusif. 

e. Menyelenggarakan penerbitan hasil-hasil penelitian. 

f. Menciptakan budaya ilmiah melalui berbagai kegiatan penelitain dan 

pengkajian ipteks. 

g. Menyelenggarakan seminar hasil penelitian. 

h. Menyelenggarakan kursus penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 

5.3 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai dari IBM Bekasi 

maupun dari luar IBM Bekasi. LPPM IBM Bekasi mengkoordinasikan kegiatan 

pengabdian yang ada di lingkungan IBM Bekasi dalam melaksanakan salah satu 

Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, baik yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka Kuliah Kerja 
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Nyata (KKN) maupun oleh dosen di lingkungan IBM Bekasi. Selain itu, LPPM 

IBM Bekasi juga melaksanakan kegiatan pengabdian lain dalam bentuk 

pendampingan, perintisan maupun pembinaan bekerjasama dengan 

lembaga/instansi lain baik pemerintah maupun sawasta.  

A. Struktur LPPM 

LPM – IBM Bekasi secara struktural memiliki Kepala, Sekretaris dan 3 

Koordinator Bidang (Kor.Bid) yaitu Kabid Program Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) dan Pengembangan Wilayah, Kobid Pendidikan dan Pelayanan 

Masyarakat dan Kobid Pengembangan SDM dan Inkubator Bisnis. 

Administrasi lembaga dilaksanakan oleh bagian Tata Usaha. Setiap 

Koordinator Bidang dalam kegiatannya bekerjasama dengan seluruh Fakultas 

yang ada di IBM Bekasi sesuai dengan bidang garap/pekerjaan yang sedang 

dilakukan, dimana diharapkan seluruh tenaga dosen dari seluruh fakultas 

dilibatkan semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip dasar pengerjaan 

seluruh pekerjaan di LPPM-IBM Bekasi yang menganut pola terintegrasi 

multidisiplin ilmu.  Dengan demikian diharapkan hasil yang dicapai menjadi 

maksimal.  

Bidang Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Pengembangan Wilayah 

merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri–ciri 

khusus, memerlukan landasan idiil yang secara filosofis akan memberikan 

gambaran serta pengertian yang utuh tentang apa, bagaimana, serta untuk 

apa Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan. 

Oleh karena itu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata sekurang–kurangnya 

mengandung lima aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu: keterpaduan 

pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi, pendekatan interdisipliner dan 

komprehensif, lintas sektoral, dimensi yang luas dan kepragmatisan, serta 

keterlibatan masyarakat secara aktif.  

Bidang Pengembangan SDM dan Inkubator lebih diarahkan untuk 

mengembangkan budaya kewirausahaan di lingkungan IBM Bekasi, terutama 
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mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, pembinaan 

dan pendampingan UKM, perintisan wirausaha baru bagi alumni dan 

pelatihan penulisan proposal pengabdian DIKTI. 

Bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat melaksanakan dan 

mengkoordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan 

tinggi diartikan sebagai pengamalan IPTEKS secara melembaga melalui 

metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam 

upaya mensukseskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju 

masyarakat yang makmur dan sejahtera. Program pengabdian masyarakat 

dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian 

maupun hasil pendidikan perguruan tinggi. 

B. Tujuan LPPM 

a. Membantu Instituti dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan 

program yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat baik 

yang dilakukan oleh Dosen maupun mahasiswa. 

b. Membantu lembaga pemerintah dan swasta dalam menyusun kebijakan, 

perencanaan dan program yang berkaitan dengan pemanfaatan 

sumberdaya institusi sehingga kegiatan terlaksana secara baik dan saling 

menguntungkan. 

c. Menerapkan dan mengembangkan teknologi termasuk identifikasi, 

eksploitasi (produksi), dan pengelolaannya. 

d. Merancang dan membangun model kerjasama dalam bidang pengabdian 

masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dan 

lembaga kemasyarakatan lainnya. 

5.4 Stategi Pembiayaan  

Kemampuan keuangan yang ada, menunjukkan bahwa IBM Bekasi dapat 

mengembangkan diri walaupun menghadapi berbagai masalah dan tantangan. 

Dengan demikian keterbatasan tersedianya biaya, IBM Bekasi berusaha mencapai 

apa yang telah dikemukakan dalam bab perencanaan. Pembiayaan pendidikan 
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termasuk kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lainnya sampai 

saat ini dapat berjalan lancar. 

Namun disamping itu harus diakui bahwa ditinjau dari segi sumber pembiayaan, 

IBM Bekasi masih cukup rentan. Sebab 90% sumber pembiayannya adalah dari 

mahasiswa. Baik itu berupa SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) 

maupun DPP (Dana Pengembangan Pendidikan). Sedangkan 10 persennya 

adalah dari sumber-sumber lain yang bersifat insidential. Dari dana yang ada 

tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rutin sedangkan 

sisanya untuk dana pembangunan dan pengembangan. Untuk masa-masa yang 

akan datang, pengeluaran rutin akan sentiasa semakin membengkak. Hal ini 

disebabkan oleh: 

1. Unit-unit pembangunan semakin banyak dan semakin “menua” 

konsekuensinya biaya pemeliharaan dan perawatan akan semakin 

membengkak. 

2. Jumlah karyawan, masa kerja dan golongan kepangkatan mereka dari tahun 

ke tahun akan semakin naik, konsekuensinya pengeluaran untuk gaji 

karyawan juga akan semakin naik. 

Dengan kecenderungan di atas, IBM Bekasi tidak bisa hanya mengandalkan 

sumber pembiayaan dari mahasiswa yang sifatnya fluktuatif. Untuk jangka 

panjang IBM Bekasi perlu menyusun kembali struktur anggarannya. Khususnya 

pada aspek sumber pembiayaan. Untuk itu mulai tahun anggaran 2020 

direncanakan IBM Bekasi untuk mengambil kebijakan surplus buget, artinya dari 

setiap tahun anggaran harus ada saving 10% dari rencana anggaran, secara 

bertahap yang dapat digunakan untuk membangun sumber biaya alternatif dalam 

bentuk investasi bisnis yang menguntungkan. Pada gilirannya hasil investasi 

bisnis tersebut dapat mengurangi ketergantungan IBM Bekasi dari sumber 

pembiayaan hampir satu-satunya, yaitu berasal dari mahasiswa. 

Dari pengalaman pengelolaan biaya akademik dan non akademik maka program 

biaya pengembangan yang direncanakan bila dihitung dalam prosentase dari 

jumlah keseluruhan biaya akan terlihat sebagai berikut : 
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No Program / Proyek Persentase 

1. Biaya Operasional Kesekretariatan dan Promosi 2% 

2. Biaya Operasional Kerumahtanggaan 2,5% 

3. Biaya Operasional Kemahasiswaan 2,5% 

4. Pengabdian kepada Masyarakat 2% 

5. Penelitian Dosen/Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa 4% 

6. Invertasi Sumber Daya Manusia 5% 

7. Biaya Operasional Pembelajaran 69% 

8. Sarana Prasarana 15% 

9. Dana Sosial dan Dakwah 2,5% 

Jumlah Keseluruhan 100% 

Dana Cadangan Penghematan dari 9 Pos Pengeluaran yang dialokasikan 
untuk pengembangan lembaga 

10% 

5.1 Biaya Program Pengembangan 5 Tahun 

5.4.1 Tahap I (tahun 2015 sampai 2019) sebagai Tahap Pendirian 

Ditahap ini adalah proses rintisan dan perjuangan, maka IBM Bekasi 

mengundang para kader Persyarikatan Muhammadiyah untuk bergabung dan 

membesarkan institusi karena secara financial pengadaan sarana prasarana 

berjalan atas bantuan dari perguruan tinggi Muhammadiyah lain yang telah 

mapan. 

5.4.2 Tahap II (tahun 2019 sampai 2023) sebagai Tahap Mandiri Operasional 

Di periode ke-2 setelah institusi IBM Bekasi dapat beroperasional dengan baik 

atas bantuan pihak lain maka periode ini adalah periode kemandirian dalam hal 

operasional kampus yang sumbernya didapat dari pembayaran mahasiswa dan 

bantuan pihak ketiga, sehingga IBM Bekasi dapat mandiri dan tidak terbebani 

oleh utang perbankkan. 

5.4.3 Tahap III (tahun 2023 sampai 2027) sebagai Tahap Pengembangan 

Setelah mandiri dalam operasional, di periode ke-3 IBM harus dapat 

mengembangkan institusi baik sarana prasarana, kualitas SDM dan lain-lain yang 
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kesemuanya itu berkaitan dengan financial/pendanaan, maka penganggaran yang 

profosional dan akutabel kunci sukses pengembangan. 

5.4.4 Tahap VI (tahun 2027 sampai 2031) sebagai Tahap Penguatan Institusi 

Periode ini direncanakan utnuk dapat mengeuatkan institusi ke daplam setelah 

melakukan ekspansi ke luar sehingga kekokohan managemen institusi dalam 

berjalan dengan baik, kekompakan dan kekuatan pengelolaan kunsi sukses. 

5.4.5 Tahap V (tahun 2031 sampai 2035) sebagai Tahap Ekspansi Institusi 

Di perode ini (tahun 2031-2035) IBM Bekasi diharapkan sudah kuat secara 

institusi yang menyangkut pendanaan sehingga dapat melakukan ekspansi bisnis, 

maka diharapkan sumber pendanaan tidak lagi bergantung pada penerimaan dari 

mahasiswa saja tapi didapat dari unit-unit usaha yang dikelola sendiri secara 

professional. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi 

Tahun 2015-2040 merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh 

kegiatan sivitas akademika. Dengan RIP ini diharapkan seluruh unsur pimpinan unit 

satuan kerja di lingkungan IBM Bekasi dapat menentukan langkah dan kebijakan-

kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan IBM 

Bekasi akan lebih terarah. Dalam RIP ini telah disajikan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

IBM Bekasi dalam menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan tugas yang 

diemban sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah. RIP ini disusun untuk jangka 

waktu 25 tahun, dan dalam pelaksanaannya akan didukung dan dilengkapi dengan 

Rencana Strategis (Renstra) 4 tahunan serta Rencana Operasional (Renop) tahunan 

yang di jabarkan ke dalam dokumen Program Kerja dan Penganggaran. Selain itu, 

butir-butir program dan kegiatan pengembangan yang merupakan bagian utama dari 

RIP ini perlu dijabarkan dalam pedoman teknis dan disosialisasikan kepada seluruh 

sivitas akademika dan pimpinan unit satuan kerja agar implementasinya secara 

operasional dihayati dan didukung oleh civitas akademika. RIP ini bukanlah suatu 

rencana yang tidak dapat berubah. Setiap tahun akan dikaji dan dievaluasi apakah 

rencana tersebut masih relevan dengan situasi dan kondisi. Jika dinamika kegiatan IBM 

Bekasi memang menuntut pergerakan lebih cepat, maka RIP ini akan diubah atau 

disesuaikan. Kunci keberhasilan pelaksanaan RIP ini pada hakekatnya ditentukan oleh 

empat faktor yaitu: (a) komitmen dari segenap sivitas akademika untuk 

melaksanakan/mengimplementasikan dalam kegiatan nyata; (b) berkembangnya 

atmosfir akademik yang kondusif; (c) kedisiplinan dari pelaksana, serta (d) 

berkembangnya budaya kualitas. 
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