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Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi setelah:
MENIMBANG
: a. Bahwa dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan
Tinggi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, memerlukan
suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta talak
ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu Rencana
Strategis dan Rencana Operasional;
b. Bahwa dalam rangka menjaga kelancaran jalannya kegiatan
operasional di lingkungan Institut Bisnis Muhammadiyah
Bekasi perlu disusun Rencana Strategis dan Rencana
Operasional Program Studi Ekonomi Islam;
c. Bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud
poin a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi;
MENGINGAT

: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang
Perubahan PP No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:
02/PED/I.0/B/2012
tentang
Perguruan
Tinggi
Muhammadiyah;
f. Statuta Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi;
Alamat Kampus Terpadu Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi:

Jalan Sersan Aswan No. 16 Kota Bekasi 17113
Telp. 021-82693450 | Website: www.ibm.ac.id | email: info@ibm.ac.id - ibm.bekasi@gmail.com

g. Panduan Akademik Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi;

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

:

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN
REKTOR
INSTITUT
BISNIS
MUHAMMADIYAH BEKASI TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM TAHUN 2019-2023.
Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional
Program Studi Ekonomi Islam Tahun 2019-2023 sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional
Program Studi Ekonomi Islam Tahun 2019-2023 sebagai
pedoman bagi pengelolaan Program Studi.
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
: 05 Syaban 1440 H
11 April 2019 M
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI
Rektor,

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 0425017401

Tembusan Kepada Yth:
1. BPH IBM Bekasi
2. Wakil Rektor IBM Bekasi
3. Dekan FEB IBM Bekasi
4. Arsip,-

Alamat Kampus Terpadu Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi:

Jalan Sersan Aswan No. 16 Kota Bekasi 17113
Telp. 021-82693450 | Website: www.ibm.ac.id | email: info@ibm.ac.id - ibm.bekasi@gmail.com

MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI
SURAT KEPUTUSAN
Nomor:

TENTANG
RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
PRODI EKONOMI ISLAM TAHUN 2019-2023
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi setelah:
MENIMBANG

: a. bahwa dalam mewujudkan pelayanan dan penyelenggaraan
serta mengembangkan Catur Dharma Perguruan Tinggi
Muhammadiyah yaitu
bidang
pendidikan,
penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan dan
pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, maka
dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra)
Program Studi Ekonomi Islam .
b. bahwa Renstra Prodi Ekonomi Islam harus sejalan dengan
visi, misi, tujuan, dan sasarannya, serta Rencana Induk
Pengembangan (RIP), Renstra IBM Bekasi, dan Renstra
Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBM Bekasi..
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. dan b. diatas, maka perlu ditetapkan Renstra
Prodi Ekonomi Islam tersebut perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Rektor.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang
Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat
Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
26
Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April
2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:
013/KEP/I.0/D/2019, tanggal 03 Jumadil Awal 1440 H/
09
Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi Masa Jabatan 2019–2023.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tanggal
12 Sya’ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran
Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
15. Statuta Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Nomor
020/KEP/II.3.AU/B/2019 Tahun 2019.
MEMPERHATIKAN

: Hasil Keputusan Rapat Dekan dan Ketua Program Studi di
Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi tanggal 1 Jumadil Awal 1440 H/ 7
Januari 2019 M.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH
BEKASI TENTANG RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM TAHUN 2019-2023.

Pertama

: Menetapkan Renstra Program Studi Ekonomi Islam Tahun 20192023 dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.
: Menetapkan Renstra Program Studi Ekonomi Islam Tahun 2019-

Kedua

2023 yang tertuang dalam Surat Keputusan ini merupakan
panduan tata Kelola Prodi Ekonomi Islam.
Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau
kembali, apabila terdapat kekeliuran. sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Bekasi
: 1 Jumadil Awal 1440 H
7 Januari
2019 M

Tembusan disampaikan kepada:
1. BPH IBM Bekasi
2. Rektor IBM Bekasi
3. Wakil Rektor IBM Bekasi
4. Para Kaprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBM Bekasi
5. Para Kepala Biro dan UPT IBM Bekasi
6. Arsip,-

IDENTITAS PENGUSUL
Perguruan Tinggi

:

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

Unit Pengelola Program Studi :

Ekonomi dan Bisnis

Jenis Program

:

Sarjana (S1)

Nama Program Studi

:

Ekonomi Islam

Alamat

:

Jl. Sersan Aswan No. 16 Kel.
Margahayu Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi, Jawa Barat, 17113

Nomor Telepon

:

(021) 82693450

E-Mail dan Website

:

pendaftaran@ibm.ac.id dan
www.ibm.ac.id

Nomor SK Pendirian PT 1)

:

578/E/O/2014

Tanggal SK Pendirian PT

:

17 Oktober 2014

:

Joko Santoso (Direktur Jenderal

Pejabat Penandatangan
SK Pendirian PT

Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI)
Nomor SK Pembukaan PS 2)

:

578/E/O/2014

Tanggal SK Pembukaan PS

:

17 Oktober 2014

:

Joko Santoso (Direktur Jenderal

Pejabat Penandatangan
SK Pembukaan PS

Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI)
Tahun Pertama Kali
Menerima Mahasiswa

:

2014

Akreditasi PS

:

Baik

Nomor SK BAN-PT

:

730/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021

Peringkat Terbaru

IDENTITAS TIM PENYUSUN

Nama
NIDN
Jabatan
Tanggal Pengisian
2019 Tanda Tangan

:
:
:
:
:

Anto Apriyanto, M.E.I.
0423048505
Ketua
06 – 06 –

Nama
NIDN
Jabatan
Tanggal Pengisian
2019 Tanda Tangan

:
:
:
:
:

Ahmad Naufal, S.Th.I., M.E.I.
2120068503
Sekretaris
06 – 06 –

Nama
NIDN
Jabatan
/Tanggal Pengisian
2019 Tanda Tangan

:
:
:
:
:

Atika Rahmi, S.E., Ak., M.Si.
0126028006
Anggota
06 – 06 –

Nama
NIDN
Jabatan
Tanggal Pengisian
2019 Tanda Tangan

:
:
:
:
:

Mufid Habib Mustofa, S.E., M.Si.
0403076906
Anggota
06 – 06 –

Sambutan
Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan anugerah dan karuniaNya, sehingga Bapak dan lbu Kepala
Program Studi (Kaprodi) dapat menyelesaikan tugas menyusun
RencanaStrategis (Renstra) Program Studi (Prodi) untuk jangka waktu 20192023 dengan baik dan optimal. Penyusunan Renstra ini melalui berbagai
bentuk kegiatan, seperti diskusi pada tingkat fakultas, monitoring bersama
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dan kegiatan penyusunan mandiri dalam
tingkat Prodi. Dalam setiap kegiatan, Kaprodi menerima berbagai masukan,
saran dan kritik baik dari dekan, LPM, dan tim dosen di masing-masing Prodi.
Masukan, saran, dan kritik yang diterima kemudian direkap dan tindaklanjuti
dengan mengevaluasi dan memperbaiki Renstra oleh Kaprodi.
Alur penyusunan Renstra yang melibatkan segenap elemen dosen,
kaprodi, dekan, dan LPM diharapkan dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan semangat memiliki dan memastikan adanya keterlibatan aktif
berbagai pihak yang relevan dengan perkembangan prodi. Buah dari proses
penyusunan renstra ini adalah diperolehnya gambaran yang komprehensif
mengenai apa yang menjadi target kerja berikut dengan tantangan dan
peluang, sehingga prodi menjadi tahu berbagai langkah strategis dan
operasional yang mesti dipersiapkan.
Renstra prodi 2019-2023 telah disusun dengan mengacu pada renstra
institusi dan fakultas, dimana pada tingkat institusi dan fakultas telah
ditetapkan serangkaian target dan indikator kerja yang selaras dengan
pencapaian visi dan misi universitas. Hasil dari penyusunan renstra telah
dipresentasikan di depan pimpinan universitas dan juga telah disosialisasikan
pada dosen dan mahasiswa di masing-masing prodi. Besar harapan renstra
prodi periode 2019-2023 ini dapat menjadi penuntun bagi segenap elemen di
setiap prodi (Kaprodi dan jajarannya) untuk bersama bahu-membahu
menyatukan langkah menuju dan mencapai target kerja dan visi prodi. Sebagai
penutup, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada setiap anggota tim penyusun (Kaprodi dan jajarannya) atas
kerja keras dan dedikasinya dalam menyelesaikan dokumen yang sangat
penting bagi kemajuan program studi dan universitas. Terima kasih.
(tanggal)
(ttd)
(Nama Dekan FEB)
(jabatan)
(NIK)

Kata Pengantar
Kami menghaturkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
penyertaan-Nya dalam penyusunan Rencana Strategis Program Studi
Ekonomi Islam. Rencana strategis ini merupakan tonggak pedoman arah
bagi pencapaian
tujuan yang ditetapkan untuk periode 2019-2023.
Periode lima tahunan 2019-2023 merupakan pijakan awal Program
Studi
bagi upaya mencapai keunggulan bersaing dan memantapkan
diri sebagai program studi yang unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam
bidang Entrepreneur bernafaskan nilai-nilai Keislaman pada tahun 2040. Hal
ini merupakan perjalanan panjang yang harus dimulai dengan langkah awal
yang mantap dan pasti. Selain semangat korps yang dilandasi ketulusan
hati, keyakinan bersama, dan gerak langkah padu, langkah awal itu
dilengkapi dengan rencana strategis yang efektif.
Sebagai sebuah tonggak pedoman arah, Renstra Program Studi
memuat keputusan besar dan mendasar mengenai bagaimana Program
Studi mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat bahwa keberadaan
Renstra Program Studi merupakan satu bagian penting dari bangunan
menyeluruh Rencana Strategis Institusi, pencapaian tujuan Program
Studi menjadi satu bagian tak terpisahkan
dari pencapaian
tujuan
institusi. Dalam jangka panjang, Program Studi bertujuan menjadi salah
satu program studi yang unggul di kawasan Asia Tenggara
bidang
Entrepreneur bernafaskan nilai-nilai Keislaman pada tahun 2040.
Mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan kesiapan baik dalam
tataran individual maupun
kolegial.
Kesiapan
material,
mental,
moral, dan spiritual dituntut mengingat cepatnya perubahan sekarang
dan kedepan. Perubahan teknologi yang menggerakkan pergeseran
budaya belajar dan metode pembelajaran, tuntutan komunal terhadap
kualitas semua sektor kehidupan, dan perubahan perilaku manusia
menuntut perlunya perumusan cara-cara baru dengan mempertimbangkan
peluang, ancaman, kekuatan,
dan kelemahan. Berdasarkan analisis
TOWS, arah strategis pengembangan Program Studi periode pertama
bersifat konsolidatif.
Rencana Strategis Program Studi ini mencakup penetapan tujuan
yang didasarkan pada evaluasi kritis dan komprehensif atas visi
dan misi program studi serta kondisi lingkungan
internal
dan
eksternal, serangkaian
keputusan besar dan mendasar terkait

aktivitas-aktivitas
utama untuk
mencapai tujuan,
mekanisme
implementasi atas keputusan strategis, sistem evaluasi implementasi,
dan mekanisme koreksi untuk perbaikan strategi kedepan.
Kami mengucapkan
terima kasih kepada segenap dosen
Program Studi Ekonomi Islam atas kontribusi besar terutama menyangkut
gagasan visioner
dan sikap kritis yang disampaikan dalam diskusi
dialogis pada proses perancangan dan penyelesaian
dokumen. Kami
menyampaikan terima kasih kepada pimpinan institusi, LPM, tenaga
kependidikan, dan mahasiswa. Secara khusus, kami ungkapkan rasa
bangga
atas kesediaan stakeholder perusahaan yang memberikan
gagasan berbasis pengalaman praktis-manajerial
pada penyusunan
Renstra bagi terciptanya proses pendidikan yang dinamis, kreatif, dan
integral yang mampu menghasilkan entrepreneurs Islami. Terima kasih.

Nashrunminalah wa fathun qariib. Wassalammu’alaikum wr wb.

(tanggal)
(ttd)
(Nama kaprodi)
(jabatan)
(NIK)

LEMBAR PENGESAHAN

Rencana strategis ini merupakan hasil dari kajian lingkungan dan
pencapaian program studi secara komprehensif dengan melibatkan
pendapat dari para pihak yang berkepentingan. Telah dipaparkan
dalam forum rapat pimpinan pada tanggal 10 Januari 2020

Disahkan oleh:

DEKAN FEB

REKTOR

(tanggal)

(tanggal)

(ttd)

(ttd)

(Nama lengkap/gelar)

(Nama lengkap/gelar)

(jabatan)

(jabatan)

(NIK)

(NIK)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
SK REKTOR TENTANG RENSTRA PRODI EKONOMI ISLAM
IDENTITAS PENGUSUL
IDENTITAS TIM PENYUSUN
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KATA PENGANTAR KAPRODI EKONOMI ISLAM
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 2

FILOSOFI, VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN
A. Filosofi
B. Visi, Misi, dan Tata Nilai
1. Visi
2. Misi
3. Tata Nilai
C. Tujuan dan Sasaran

BAB 3

ARAH PENGEMBANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
A. Arah Pengembangan
B. Isu-isu Strategis

BAB 4

STRATEGI PENCAPAIAN DAN PRIORITAS PROGRAM
A. Kualitas Akademik dan Lulusan
1. Dasar Pemikiran dan Tujuan
2. Sasaran dan Strategi
3. Prioritas Program dan Indikator Kerja
B. Penelitian
1. Dasar Pemikiran dan Tujuan
2. Sasaran dan Strategi
3. Prioritas Program dan Indikator Kerja
C. Pengabdian pada Masyarakat
1. Dasar Pemikiran dan Tujuan
2. Sasaran dan Strategi
3. Prioritas Program dan Indikator Kerja
D. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
1. Dasar Pemikiran dan Tujuan
2. Sasaran dan Strategi
3. Prioritas Program dan Indikator Kerja

BAB 5

PENGELOLAAN PROGRAM STUDI
A. Manajamen Pengelolaan
B. Sistem Penjaminan Mutu
C. Budaya Organisasi
D. Iklim Akademik
E. Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga

BAB 6

PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-saran

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses perencanaan yang dilakukan suatu
organisasi untuk menentukan strategi (arah) dan sebagai dasar pengambilan keputusan
untuk mengalokasikan sumber dayanya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran
organisasi. Renstra Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi (IBM Bekasi) merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman
pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, dan
sasaran.

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi diproklamirkan pendiriannya secara resmi pada
tanggal 6 Juni 2015 M bertepatan tanggal 19 Sya’ban 1436 H berdasarkan 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 tandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia tertanggal 17 Oktober 2014. IBM Bekasi mempunyai 2 fakultas yaitu; Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang mempunyai 4 (empat) Program Studi (Manajemen,
Akuntansi, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Pembangunan), dan Fakultas Teknik dan
Komunikasi (FTK) yang mempunyai 2 Program Studi (Teknik Informatika, dan Ilmu
Komunikasi).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBM Bekasi telah menghasilkan lulusan yang unggul,
mandiri, inovatif, dan berkarya secara profesional dalam skala nasional menuju taraf
internasional dalam bidang ekonomi berlandaskan keunggulan nilai-nilai Agama Islam.
Keempat program studinya telah diakreditasi semua dan mendapatkan nilai baik.

Program Studi (Prodi) Ekonomi Islam yang telah terakreditasi dengan nilai baik,
dikukuhkan pada SK BAN PT Nomor: 730/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021. Selain itu,
Program Studi Ekonomi Islam telah memiliki komposisi dosen diatas jumlah minimum,
serta sudah meluluskan sebanyak 13 (tiga belas) wisudawan pertama. Dalam kurun waktu
5 (lima) tahun terakhir, Prodi Ekonomi Islam mengalami jumlah peningkatan mahasiswa
baru (maba) tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1 grafik dibawah ini
menunjukkan jumlah mahasiswa baru (maba) Prodi Ekonom Islam mulai dari tahun
2016-2017 s/d 2020-2021.
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Gambar 1. Grafil Jumlah Mahasiswa Baru Ekonomi Islam
Dalam penyelenggaraannya, Program Studi Ekonomi Islam diperkirakan 5-10 tahun ke
depan mampu mencapai puncak keberhasilannya dalam melahirkan para ekonom
mumpuni yang Islami, berkemajuan, dan berwawasan global guna pembangunan
Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

Program Studi Ekonomi Islam IBM Bekasi concern pada penyiapan SDM ahli bisnis
yang berakhlakul karimah dan berwawasan global, serta mampu menjawab masalahmasalah strategis diatas dengan menggabungkan konsep keseimbangan dunia dan akhirat.
Selain itu juga, menjadi ahli dan profesional yang bergerak dalam bidang label halal dan
ekonomi syariah, baik di tingkat lokal, regional, nasional, hingga global.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu adanya Rentra Prodi Ekonomi Islam.
Renstra Prodi Ekonomi Islam ini merupakan arahan kebijakan dan sebagai dasar
pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan program studi. Renstra
Prodi ini akan mendasari penyusuna Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), atau
Program Kerja Studi Ekonomi Islam 5 (lima) tahun mendatang dalam kurun waktu 20192023. Secara umum, Renstra Prodi ini memuat sejarah, visi, misi, tujuan, dan sasaran.
Selain itu juga terdapat aspek-aspek strategis dan program pengembangan yang perlu
ditempuh, beserta indikator-indikator keberhasilannya dan tantangan-tantangan yang
mungkin dihadapi.

Pengembangan bidang keilmuan Ekonomi Islam terpadu ini memiliki prospek jangka
panjang yang cukup bagus serta dapat menjadi model dalam pola pengembangan SDI
ekonom di Indonesia yang Islami dan profesional serta berwawasan global. Ini
merupakan cita-cita Ekonomi Islam yang sukses dan selamat dunia dan akhirat, Insya
Allah.

Harapannya semoga Renstra Prodi ini dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan dan
pengembangan Prodi Ekonomi Islam dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tentunya tidak
bersifat statis, diperlukan dinamisasi dan akselerasi sesuai dengan konsidi dan situasi
yang dihadapi. Artinya, rencana tersebut dapat ditinjau ulang secara berkala, setiap 1
(satu) tahun sekali. Peninjauan rencana ini dapat dilakukan sesuai dengan perubahanperubahan yang terjadi dan/atau dapat diprediksi yang berpengaruh secara signifikan
terhadap penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

BAB II
FILOSOFI, VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Filosofi
Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi, melalui Program Studi (Prodi) S-1
Ekonomi Islam yang berada dibawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis bertekad
menjadikan “Wacana Keilmuan, Keislaman dan Kewirausahaan” sebagai filosofi
penyelenggaraan dan pengembangan program studi. Penyelenggaraan dan
pengembangan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi berusaha mengintegrasikan
antara nilai-nilai keilmuan, keislaman dan kewirausahaan sehingga mampu
menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan jiwa
kewirausahaan, yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman untuk meraih kemajuan.

B. Visi, Misi, dan Tata Nilai
Ekonomi Islam yang memiliki ciri khas dan unik dari seluruh sistem ekonomi yang
ada selama ini tampil merebut dan mengisi pasar lokal, domestik, hingga global. Bisa
dikatakan, tren halal dan syariah saat ini tengah dirasakan hidup di tengah-tengah
masyarakat dan disambut positif. Hal ini berarti bahwa perkembangan Ekonomi
Islam tidak bisa dianggap sepele. Industri perbankan, keuangan, investasi, retail,
produksi, dan jasa lainnya yang berbasis syariah semakin lama tumbuh menjamur.
Sayangnya, pertumbuhan industri tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan jumlah
SDI ahlinya. Di sinilah dirasa peran dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi
harus mampu menyiapkan tenaga profesional dan kompeten guna menjawab
tantangan-tantangan di atas.

Keberadaan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ke depan sangat strategis terlebih
berada di lokasi sentral bisnis nasional yang banyak membutuhkan tenaga kerja
terdidik dan professional. Untuk itu, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi perlu
mempertinggi daya saing dan daya juang guna mencapai keunggulan kompetitif
berkelanjutan.

Berdasarkan landasan filosofi dan pemikiran di atas Program Studi Ekonomi Islam
IBM Bekasi merumuskan visi, misi dan tata nilai dalam penyelenggaraan dan
pengembangan sebagai berikut.

1.

Visi

EDISI LAMA:
Pada tahun 2040 menjadi Program Studi terkemuka di Asia Tenggara dalam
melahirkan wirausahawan dan pengembangan keilmuan bidang ekonomi yang
islami yang berkemajuan.

EDISI REVISI:
Pada tahun 2040 menjadi Program Studi yang unggul di Kawasan Asia
Tenggara dalam bidang Islamic Entrepreneur.

2.

Misi

EDISI LAMA:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang islami dan berorientasi
pada pendalaman basis keilmuan ekonomi islam.
2. Mengembangkan penelitian di bidang ekonomi Islam yang berorientasi pada
kemajuan IPTEKS
3. Melaksanakan berbagai pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan
peran program studi di tengah masyarakat
4. Melaksanakan tata kelola lembaga di tingkat program studi berdasarkan
sistem penjaminan mutu yang akuntabel.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung proses
pengembangan caturdharma institusi.

EDISI REVISI:
Program Studi Ekonomi Islam Bekasi dalam rangka melahirkan para ekonom
mumpuni yang Islami dan berkemajuan, mempunyai misi-misi diantaranya:
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, dan bermutu
pada pendalaman keilmuan Ekonomi Islam.
b. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang
IPTEKS
c. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan
penelitian di bidang Ekonomi Islam.
d. Berpartisipasi membangun tata kelola lembaga di tingkat program studi
berdasarkan sistem penjaminan mutu yang akuntabel.
e. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional
dan Internasional yang saling mendukung proses pengembangan Catur
Dharma Institusi.

3. Tata Nilai
Tata Nilai UPPS dan Program Studi “Keterpaduan dari nilai ibadah (hablumminallah) dan nilai kebermanfaatan untuk sesama (hablum-minan-nas) yang
diwujudkan dalam bentuk pembangunan ekonomi”

C. Tujuan dan Sasaran

EDISI LAMA:
a. Menghasilkan sarjana ekonomi islam yang kompeten dan memiliki worldview
Islam sesuai manhaj Muhammadiyah.
b. Memperbanyak karya-karya ilmiah yang bermanfaat untuk pengembangan
keilmuan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi Islam.
c. Memajukan kehidupan masyarakat melalui peningkatan peran program studi
dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.
d. Menyelenggarakan tata kelola program studi dan layanan akademik yang
akuntabel dan profesional

e. Membangun hubungan kemitraan dan kerjasama strategis dengan berbagai
pihak guna pengembangan program studi dan meningkatkan daya serap
lulusan.

EDISI REVISI:

1. TUJUAN:
Berdasarkan pada visi dan misi, maka ranah operasionalnya adalah perumusan
Rencana Strategis Program Studi Ekonomi Islam IBM Bekasi Periode 20192023, yang bertujuan meliputi:
1. Mewujudkan profesionalitas ditingkat Program Studi yang memiliki

perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Menghasilkan sarjana ekonomi Islam yang mampu menguasai dan

mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
3. Menghasilkan produk pembelajaran yang berkontribusi pada tata

kelola program studi dan layanan akademik yang akuntabel dan
profesional
4. Menghasilkan

produk

pengabdian

berbasis

penelitian

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan kerjasama di bidang Ekonomi Islam dan Bisnis bertaraf

Internasional.

2.

Sasaran

EDISI LAMA:
a. Memberikan pembelajaran yang sistematis serta mewajibkan mahasiswa
untuk mengikuti pendidikan bahasa Inggris dengan program pelatihan
TOEFL like tiap semester.
b. Mensyaratkan mahasiswa untuk memiliki sertifikat TOEFL 475 untuk
mengikuti ujian Skripsi
c. Meningkatkan mutu pendidikan meliputi: input mahasiswa, proses, media
pembelajaran, sarana prasarana, dosen dan pelayanan akademik.

d. Membekali mahasiswa tingkat akhir dengan strategi untuk mendapatkan
pekerjaan yang tepat sesuai bidangnya, serta memfasilitasi dan mengenalkan
lulusan ke dunia kerja.
e. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNI

EDISI REVISI:
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Program Studi dalam penguasaan

dan pengembangan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
2. Pengembangan

Program

Studi

yang

mampu

menguasai

dan

mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
3. Peningkatan dan Pengembangan produk penelitian yang berkontribusi

pada perkembangan IPTEKS dan Bisnis.
4. Peningkatan dan Pengembangan produk pengabdian berbasis penelitian

untuk kesejahteraan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.
5. Peningkatan dan Pengembangan kerjasama di bidang IPTEKS dan

Bisnis bertaraf internasional menuju International Recognition.
6. 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
Program Studi.
7. Penguatan

Dosen

dan

Mahasiswa

di

lingkungan IBM Bekasi

berdasarkan kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan nilainilai Keislaman dan Kemuhammadiyahan.
8. Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi pada tingkat Program

Studi yang sesuai nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan.

BAB III
ARAH PENGEMBANGAN DAN ISI-ISU STRATEGIS

A. Arah Pengembangan

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi Program Studi Ekonomi
Islam yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang
kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Selanjutnya, dirumuskan berbagai
sasaran yang akan dicapai hingga tahun 2040, yang kemudian akan diturunkan
dalam berbagai program pengembangan yang perlu ditempuh, termasuk
didalamnya penentuan indikator-indikator keberhasilannya. Oleh karena itu,
perlu dilakukan pemetaan kelemahan dan kekuatan yang ada pada Program Studi
Ekonomi Islam.

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Program Studi Ekonomi Islam saat ini
adalah yaitu:
1. Berdasarkan data karyawan IBM Bekasi, jumlah dosen tetap pada Prodi
Ekonomi Islam telah melebihi jumlah batas minimum. Program Studi Ekonomi
Islam memiliki 7 (tujuh) orang dosen tetap, diantaranya ada yang bergelar
Doktor dari salah satu perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. Selain
pengalaman mengajar yang cukup, para dosen tetap dan tidak tetap juga
mempunyai tugas tambahan diluar program studi dalam menjalankan Catur
Dharma. Hal ini didapat dari data karyawan yang ada pada IBM Bekasi.
2. Pengelolaan keuangan yang transparan dan terpusat. Keuangan pada Prodi
Ekonomi Islam terpusat secara keseluruhan dengan Biro Adminitrasi Umum &
Keuangan (BAUK) IBM Bekasi.
3. Teknologi dan fasilitas yang tersedia mampu mendukung kegiatan internal.
Selain website, Prodi Ekonomi Islam juga mempunyai portal Academic
Information System (AIS) tersendiri dibawah Divisi Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) IBM Bekasi. Sehingga, pembelajaran pada Prodi Ekonomi

Islam dapat dilakukan secara daring atau luring. Dosen pengampu juga
diperbolehkan untuk melakukan keduanya.
4. Kurikulum diampu oleh dosen yang sesuai dengan kepakarannya. Kelas
diberikan kepada Dosen Prodi yang sesuai dengan kepakaran dan
pengalamannya baik lintas prodi dan/ataupun lintas fakultas.
5. Pengelolaan Prodi berbasis SOP. Sebagian besar Tindakan selalu mengacu
kepada SOP yang berada dibawah naungan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
IBM Bekasi.

Adapun kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan oleh Prodi Ekonomi
Islam yaitu:
1. Masih kurangnya jumlah sumberdaya pada internal Program Studi Ekonomi
Islam. Termasuk didalamnya jumlah mahasiswa, dan struktur internal prodi
yang belum lengkap sehingga kaprodi merangkap beberapa jabatan sekaligus.
2. Sistem keuangan yang masih relatif birokratis. Sehingga, seringkali
membutuhkan waktu agak panjang untuk mendapatkan approval dari pimpinan
puncak.
3. Jaringan internet belum maksimal. Sehingga, seringkali membutuhkan waktu
agak panjang untuk menyelesaikan satu pekerjaan.
4. Belum seragamnya semua kebijakan antar prodi. Sehingga, seringkali
mahasiswa menjumpai kebijakan yang berbeda ditiap prodi.
5. Kurikulum Program Studi Ekonomi Islam masih memerlukan revisi. Hal ini
dikarenakan mata kuliah pada Prodi Ekonomi Islam mempunyai 2 (dua) SK
Kurikulum yang berbeda.

Dari kedua hal tersebut di atas, maka Prodi Ekonomi Islam dalam menyongsong
perkembangan perlu memperhatikan hal-hal yaitu; 1) Meningkatkan kompetensi
jumlah mahasiswa baru secara terus menerus sehingga memiliki daya saing yang
tinggi, baik dipasar dalam negeri maupun luar negeri, 2) Mengembangkan
berbagai kerjasama yang dapat saling membantu dalam pemenuhan sumber daya
yang dibutuhkan, 3) Membangun adminsitrasi keuangan yang efisien, efektif,
akuntabel, dan transparan, 4) Meningkatkan modal sumberdaya manusia secara

berkelanjutan dan berkesinambungan, dan 5) Membangun jaringan dengan
berbagai prodi Institusi lain, baik untuk kepentingan-kepentingan pendidikan,
penelitian, pengabdian pada masyarakat maupun untuk kepentingan penggalian
dana (fund-raising).

B. Isu-Isu Strategis

Melihat laju pertumbuhan IPTEK sangat cepat pada era millenium sekarang ini,
penyelenggaraan pendidikan dituntut untuk dapat menghadapi sejumlah
ancaman-ancaman. Beberapa ancaman tersebut seperti jumlah pesaing yang
semakin banyak, perubahan dan keinginan masyarakat, kebutuhan industri,
pemanfaatan teknologi, perubahan regulasi, dan adanya prodi sejenis pada
Pendidikan Tinggi lain.

Dalam era globalisasi informasi, hampir semua faktor produksi, tidak lagi
dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Kondisi tersebut akan mempunyai implikasi
terhadap tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional.
Implikasi-implikasi terhadap tantangan tersebut yaitu:

1. Perubahan permintaan tenaga kerja. Dunia kerja mempunyai kekuatan untuk
menuntu agar program studi secara jelas mendefinisikan kontribusi khas
mereka kedalam “katalog pilihan” yang tersedia bagi mahasiswa.
2. Kemajuan teknologi. Munculnya teknologi super canggih, kecerdasan buatan,
akan membawa program studi kedalam suatu sejarah baru dalam masa yang
akan datang.
3. Perubahan kondisi industri. Industri membutuhkan lulusan perguruan tinggi
yang memiliki sikap cekatan dan mampu mengambil keputusan yang tepat
dalam situasi konkrit.
4. Munculnya profesi-profesi baru. Munculnya profesi baru menuntut prodi untuk
membuka diri dan berani mengeksplorasi peluang-peluang profesi baru bagi
bagi alumninya.

5. Perubahan paradigma pendidikan. Paradigma baru memberikan ruang lebar
bagi pendekatan baru terhadap Catur Dharma.
6. Perubahan cara pandangan generasi muda. Munculnya peluang-peluang
profesi baru telah mengubah cara pandang generasi muda dalam menghadapi
dunia kerja.
7. Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami
perkembangan cukup signifikan membawa perubahan gaya hidup yang
mengedepankan kualitas.
8. Perubahan

peraturan.

Perubahan

peraturan

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang cenderung semakin ketat dan
menurun dampak signifikan pada kehidupan masyarakat secara langsung
mendorong prodi untuk beradaptasi.
9. Globalisasi. Keberadaan setiap insan pada tingkat prodi harus mampu menatap
globalisasi dengan sikap kreatif, konstruktif, dan optimis.

Hal demikian berarti bahwa persaingan antar perguruan tinggi untuk menarik
mahasiswa akan semakin ketat. Persaingan tersebut tidak hanya meyangkut
output, melainkan juga biaya penyelenggaraan perguruan tinggi dan kinerja
penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang terkait dengan sumberdaya
manusia, fasilitas maupun manajemen.

Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusuanan Rencana Strategis
Prodi adalah kompetensi sumber daya manusia, dan kekuatan finansial.
Kesadaran kolektif, komitmen komunal, rasa yakin-diri, dan dukungan setiap lini
stakeholder menjadi dasar kesiapan untuk berpacu dengan waktu dalam meraih
keberhasilan di era persaingan global.

Dalam kaitannya dengan strategi yang ditempuh oleh program studi lain baik dari
PTN

dan/ataupun

PTS,

untuk

menjaring

calon

mahsiswa,

terdapat

kecenderungan bahwa masing-masing prodi akan bersikap proaktif, terutama
dalam membangun berbagai jaringan (networking) dengan berbagai prodi lain
untuk berbagai keperluan Catur Dharma.

BAB IV
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PRIORITAS PROGRAM

A. Kualitas Akademik dan Lulusan
1.

Dasar Pemikiran dan Tujuan
Kualitas program studi salah satunya adalah daya saing alumni terserap di pasar
kerja dan dapat menciptakan usaha yang dapat menampung tenaga kerja. Untuk
dapat menghasilkan lulusan yang mampu memenangkan persaingan pasar kerja
dan mampu menciptakan peluang usaha, sekurang-kurangnya di tingkat lokal,
Prodi Ekonomi Islam harus mampu menghasilkan lulusan dengan standar
kualifikasi nasional regional terlebih bisa bersaing di pasar internasional dan
mampu melahirkan ide euntrepreneur.

Program pendidikan Sarjana Ekonomi Islam berorientasi untuk menghasilkan
lulusan yang mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional serta
mampu menumbuhkan ide-ide bisnis untuk mencetak para wirausahawan yang
berakhlakul karimah dan berjiwa Islami.

Sebagai prodi dibawah Institusi Islam dan merupakan bagian dari amal usaha
Muhammadiyah, Prodi Ekonomi Islam perlu menghasilkan lulusan yang
menunjukkan adanya celupan (sibghah) Islam dan Kemuhammadiyahan. Oleh
karena itu, lulusan perlu memiliki integritas kepribadian dan moralitas religius
baik dalam konteks kehidupan individual maupun sosial, sehingga proses
pembelajaran yang dilakukan perlu menekankan bentuk-bentuk pembelajaran
yang berorientasi pada Learning to know, Learning to do, Learning to be, dan
Learning to live together, sehingga lulusan mampu menjadi rahmat buat
lingkungan dan semesta alam.

2.

Sasaran dan Strategi
Pendidikan Sarjana
a. Terlaksananya proses pembelajaran yang bermakna, menumbuhkan ide
wirausaha yang efektif dan profesional.
b. Dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga-lembaga
pendidikan dan penelitian, pemerintahan, industri dan instansi-instansi non
pemerintah di tingkat nasional dan internasional.
c. Dihasilkannya lulusan yang mampu mentransformasikan keilmuan dan
keahlian dalam dunia kerja.
d. Dihasilkannya lulusan yang memiliki kemampuan untuk menulis dan
menyajikan gagasan secara sistematik.
e. Dihasilkan lulusan yang bersifat jujur, adil, peduli, bermotivasi progresif,
serta tangguh (resilient) yang dijiwai dengan akhlakul karimah.
f. Dihasilkan lulusan yang mampu mengamalkan ilmu dan keahliannya untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Strategi
a. Meningkatkan kualitas rekruitmen dosen dan mahasiswa.
b. Meninkatkan kompetensi akademik dosen.
c. Melibatkan para pratisi bisnis untuk merangsang para mahasiswa sehingga
semangat dan ide kewirausahaan muncul.
d. Meningkatkan kemampuan dosen dalam metode pembelajaran yang kreatif,
inovatif, dan menarik.
e. Memperbarui kurikulum yang menunjang kompetensi lulusan dan relevansi
dengan dunia kerja.
f. Meningkatkan kualitas lulusan dengan memberikan keakhlian khusus selain
pembelajaran formal dengan dibentuknya pusat-pusat kajian kampus seperti;
pusat kajian perpajakan, software house, kemahiran bahasa, dan lain-lain.
g. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan moralitas
religius baik dalam konteks kehidupan individual maupun sosial.

h. Mentransformasikan nilai-nilai Islami (kejujuran, keadilan, kepedulian,
ketangguhan, dan bermotivasi progesif) dalam proses pembelajaran dan
kegiatan ekstrakurikuler dalam kehidupan kampus.
i. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam upaya-upaya memahami dan
membantu pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

3.

Prioritas Program dan Indikator Kerja
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Program Studi Ekonomi Islam,
prioritas program dan indikator kerja berpedoman pada Indikator Kinerja Utama
(Key Performace Indicator) yaitu sbb:

Sasaran 1: Kompetensi lulusan yang memiliki lulusan Sarjana Ekonomi Islam
yang Islami dan memiliki keunggulan serta berkemajuan pada
tingkat lokal, regional, dan nasional sesuai dengan kompetensi yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ekonomi Islam.

No

1

Indikator
Kinerja
Presentasi
kelulusan
Program Studi
Ekonomi Islam
yang menjadi
profesional,
konsultan, dan
praktisi
ekonom
lainnya.
Persentase
masa tunggu
kelulusan masa
tunggu >6 bln
Persentase ratarata masa studi
Program Studi
Ekonomi Islam
4 tahun
Persentase
kelulusan
dengan IPK ≥
3,00

Stategi Pencapaian
Meningkatkan
mutu
kelulusan pada Program
Studi Ekonomi Islam
dengan
meningkatkan
kualitas perkuliahan dan
pembelajaraan

Memberikan
layanan
informasi
layanan
lowongan
pekerjaan
(bursa kerja) kepada
alumni
Mengoptimalkan peran
dan
tanggungjawab
Dosen
Pembimbing
Akademik mahasiswa
Meningkatkan
pengembangan
dan
penggunaan
metode
pembelajaran
dalam
proses perkuliahan.

2019

2020

2021

2022

2023

30%

55%

70%

85%

95%

30%

55%

70%

90%

95%

85%

90%

90%

95%

95%

85%

90%

95%

95%

95%

2

3

4

5

6

7

Persentase
angka drop out
< dari 5%
Persentase
Program Studi
Ekonomi Islam
melaksanakan
seminar
dan
kuliah
tamu/kuliah
umum
tiap
semester

Persentase
kehadiran
dosen > 10 kali
pertemuan
pada masingmasing mata
kuliah
Persentase
evaluasi
perkuliahan
yang dilakukan
Ketua Program
Studi
Persentase
lulusan
Program Studi
Ekonomi Islam
dalam
penguasaan
bahasa Asing
(Inggris, Arab
dan Mandarin)
Persentase
buku
dan
modul
pembelajaran
yang
dibuat
dari
hasil
penelitian
dosen.
Persentase
mendapatkan
hibah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat
yang dilakukan
mahasiswa
Frekuensi temu
alumni setiap
tahun

Meningkatkan peran dan
tanggungjawab
Dosen
Pembimbing Akademik
Menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan
seminar, pelatihan dan
workshop
secara
konsisten dan terencana
yang
melibatkan
Himpunan
Mahasiswa
Program Studi dan Unit
Kegiatan
Mahasiswa
sebagai
panitia
pelaksananya
Melakukan
evaluasi
kehadiran dosen setiap
bulan.

Mendirikan Gugus Mutu
pada Program Studi
Ekonomi Islam untuk
melakukan
evaluasi
perkuliahan.
Mengoptimalkan peran
pusat Lembaga Bahasa
dalam
meningkatkan
kemampuan mahasiswa
berbahasa asing.

Menyediakan stimulus
anggaran kepada dosen
untuk membuat buku dan
modul pembelajaran dari
hasil penelitian dosen.

Menyediakan stimulus
anggaran
kepada
mahasiswa
yang
melakukan penelitian dan
pengabdian masyarakat

Membentuk
forum
alumni Program Studi
Ekonomi Islam dan
adanya kegiatan rutin
semesteran dan tahunan.

<5%

<5%

<5%

<3%

<2%

50%

70%

80%

90%

100%

70%

75%

85%

90%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

25%

30%

40%

50%

15%

20%

40%

50%

65%

15%

25%

45%

55%

70%

1x

1x

1x

2x

2x

8

9

Persentase
jumlah
mahasiswa
yang
mendapatkan
beasiswa baik
dari berbagai
sumber.
Jumlah
mahasiswa
baru

Menyediakan beasiswa
PPA,
BAZNAS,
LAZISMU, Bank Mitra
IBMB dan lain-lain.

Mengintensifkan
berbagai kegiatan dan
strategi
promosi
Penerimaan Mahasiswa
Baru melalui media
cetak, media elektronik
dan media online

5%

15%

25%

45%

65%

45

60

90

120

135

Sasaran 2: Meningkatkan mutu Program Studi Ekonomi Islam dalam
pelaksanaan Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
No

1

2

3

4

5

6

Indikator
Kerja
Akreditasi
Program Studi
Ekonomi
Islam
Jumlah jurnal
ber-ISSN
internal IBMB
dan
jurnal
nasional
belum
terakreditasi
Jumlah jurnal
terakreditasi
nasional

Jumlah
publikasi
ilmiah yang
terakreditasi
internasional
Persentase
pengabdian
masyarakat
yang
dilakukan
dosen Program
Studi Ekonomi
Islam
Jumlah
penelitian

Strategi Pencapaian
Menyusun
borang
Program Studi Ekonomi
Islam
dan
mengajukannya kepada
BAN PT
Menyelenggarakan
bimbingan dan pelatihan
tentang penelitian

Mempublikasikan jurnal
yang dibuat dari hasil
penelitian dosen pada
jurnal
terakreditasi
nasional
Mengadakan pelatihan
dan workshop penulisan
jurnal internasional

Melakukan
kerjasama
dengan berbagai pihak
dalam
melakukan
pengabdian masyarakat.

Mengadakan pelatihan
dan workshop tentang

2019

2020

2021

2022

2023

C

C

B

B

B

6

12

14

18

20

1

2

4

6

8

2

3

6

8

12

6

12

14

18

20

2

4

6

8

8

7

8

yang
menghasilkan
hak paten.
Jumlah
perolehan
dana
hibah
penelitian
dosen Program
Studi Ekonomi
Islam
Jumlah
perolehan
dana
hibah
pengabdian
kepada
masyarakat
yang
dilakukan oleh
dosen

proses pengajuan hak
cipta atau hak paten.
Mengajukan
hibah
penelitian ke lembaga
internal
IBMB
dan
Kemenristekdikti

Mengajukan
hibah
pengabdian
kepada
masyarakat
yang
dilakukan oleh dosen ke
Lembaga IBM Bekasi
dan Kemenristekdikti

2

2

4

4

6

2

2

4

4

6

Sasaran 3 : Internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dan kemuhammadiyahan pada
setiap pelaksanaan Caturdharma dalam berbagai aktivitas yang
dilakukan di Program Studi Ekonomi Islam.
No

Indikator Kerja

Strategi Pencapaian

Persentase
civitas
akademika Program
Studi Ekonomi Islam
dalam berbusana yang
sesuai dengan ajaran
Islam

Menetapkan
penggunaan busana
bagi
civitas
akademika Program
Studi
Ekonomi
Islam yang sesuai
dengan ajaran Islam
bagi yang beragama
Islam, dan bagi
yang non muslim
berbusana
sopan
dan
tidak
memperlihatkan
aurat
Adanya pembinaan
dan
sosialisasi
tentang aturan agar
menghentikan
sementara berbagai
aktivitas di kampus
ketika waktu sholat.
Menyelenggarakan
pembinaan secara
rutin bagi dosen
dan mahasiswa
yang belum mampu

1

2

3

Persentase
civitas
akademika Program
Studi Ekonomi Islam
untuk
melakukan
sholat tepat pada
waktunya
dan
berjamaah.
Persentase
kemampuan baca tulis
Al-Qur’an
bagi
civitas
akademika
Program
Studi

2019

2020

2021

2022

2023

95%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

45%

55%

65%

85%

100%

Ekonomi Islam bagi
yang beragama Islam

4

5

Persentase
civitas
akademika Program
Studi Ekonomi Islam
dalam
mengikuti
pengajian rutin tri
wulanan

Persentase
civitas
akademika Program
Studi Ekonomi Islam
yang memahami dan
menerapkan
kepribadian ideologi
Muhammadiyah

baca tulis AlQur’an dengan baik
dan benar
Adanya peraturan
Rektor
tentang
kewajiban
bagi
civitas akademika
Program
Studi
Ekonomi
Islam
mengikuti
pengajian rutin tri
wulanan
Mengamalkan
Pedoman
Hidup
Islami
Warga
Muhammadiyah
dalam
kehidupan
sehari-hari.

60%

75%

85%

100%

100%

70%

75%

80%

100%

100%

Sasaran 4 : Meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan Caturdharma dengan
Perguruan Tinggi, Perusahaan, Lembaga Pemerintah, dan lain-lain
baik dalam maupun luar negeri.

No

1

2

3

Indikator Kerja
Jumlah
kerjasama
antar
Perguruan
Tinggi baik dalam
maupun luar negeri
yang terkait dengan
Program
Studi
Ekonomi Islam.
Jumlah
kerjasama
dengan perusahaan
baik dalam maupun
luar negeri yang
terkait
dengan
Program
Studi
Ekonomi Islam
Jumlah
kerjasama
dengan
lembaga
Pemerintah
baik
dalam maupun luar
negeri yang terkait

Strategi
Pencapaian
Menjalin
dan
meningkatkan
kerjasama antar
Perguruan
Tinggi
baik
dalam maupun
luar negeri
Menjalin
dan
meningkatkan
kerjasama
dengan
perusahaan baik
dalam maupun
luar negeri.
Menjalin
dan
meningkatkan
kerjasama
dengan lembaga
Pemerintah baik

2019

2020

2021

2022

2023

18

25

30

35

40

10

15

20

25

30

3

5

7

9

11

4

5

6

dengan Program Studi
Ekonomi Islam
Persentase
tingkat
kepuasan
dalam
pelaksanaan
kerjasama
dalam
Program
Studi
Ekonomi Islam

Persentase
tingkat
kepuasan
mitra
kerjasama
dengan
Program
Studi
Ekonomi Islam

Jumlah dosen tetap
Program
Studi
Ekonomi Islam dalam
organisasi
profesi,
sosial,
kemasyarakatan dan
keagamaan yang aktif
menjadi anggota dan
pengurus

dalam maupun
luar egeri.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas tindak
lanjut
pelaksanaan
kerjasama yang
menguntungkan
kedua
belah
pihak.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas tindak
lanjut
pelaksanaan
kerjasama yang
menguntungkan
kedua
belah
pihak.
Mendorong
dosen
tetap
Program Studi
Ekonomi Islam
aktif
dalam
berbagai
organisasi
profesi, sosial,
kemasyarakatan
dan keagamaan
yang
aktif
menjadi anggota
dan pengurus

50%

60%

70%

80%

90%

40%

50%

60%

70%

80%

6

9

12

15

18

Sasaran 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
Program Studi Ekonomi Islam

No

Indikator Kerja

Jumlah dosen tetap
Program
Studi
Ekonomi Islam yang
1 memiliki latar belakang
pendidikan yang sesuai
dengan bidangnya.
Persentase
dosen
Program
Studi
Ekonomi Islam yang
2
menerapkan
proses
perkuliahan
sesuai
dengan Manual Mutu.

Strategi
Pencapaian
Meningkatkan
jumlah
dosen
tetap
sesuai
dengan
kebutuhan
Program
Studi
Ekonomi Islam
Membuat
pedoman
dan
aturan akademik
tentang
proses
perkuliahan.

2019

2020

2021

2022

2023

6

6

6

8

8

80%

80%

85%

90%

100%

3

4

5

6

7

8

Jumlah
tenaga Memberikan
kependidikan
yang kesempatan dan
memiliki gelar sarjana. memotivasi
tenaga
kependidikan
untuk
melanjutkan studi
ke
jenjang
sarjana.
Jumlah dosen tetap Memberikan
Program
Studi kesempatan dan
Ekonomi Islam yang memotivasi dosen
sudah bergelar S3
tetap
Program
Studi Ekonomi
Islam
untuk
melanjutkan ke
jenjang Doktoral
Jumlah dosen tetap Memfasilitasi
Program
Studi usulan pengajuan
Ekonomi Islam yang jabatan
memiliki
jabatan fungsional dosen
fungsional
sebagai tetap
Program
Lektor dan Lektor Studi Ekonomi
Kepala
Islam dari Asisten
Ahli ke Lektor
dan dari Lektor ke
Lektor Kepala
Jumlah dosen tetap Memfasilitasi
Program
Studi usulan pengajuan
Ekonomi Islam yang dosen
tetap
memiliki NIDN dan Program
Studi
jabatan
fungsional Ekonomi Islam
sebagai Asisten Ahli
ber-NIDN
dan
diusulkan untuk
mendapatkan
jabatan
fungsional
Asisten Ahli
Adanya
pelatihan Mengadakan dan
khusus dosen tetap memfasilitasi
Program
Studi dosen
tetap
Ekonomi Islam sesuai Program
Studi
dengan kebutuhan
Ekonomi Islam
untuk mengikuti
berbagai
pelatihan sesuai
kebutuhan
Adanya
pelatihan Mengadakan dan
khusus
tenaga memfasilitasi
kependidikan
untuk tenaga
mengikuti
berbagai kependidikan
pelatihan
sesuai untuk mengikuti
kebutuhan
berbagai
pelatihan sesuai
kebutuhan

6

8

10

10

12

0

0

1

2

3

2

2

2

2

3

4

4

5

5

6

2

4

6

8

10

5

10

15

20

25

Sasaran 6 : Mewujudkan jiwa kewirausahaan yang mandiri bagi semua civitas
akademika Program Studi Ekonomi Islam.

No

1

2

3

4

5

Indikator Kerja
Jumlah pelaksanaan
kegiatan
pelatihan
kewirausahaan pada
Program
Studi
Ekonomi Islam
Jumlah unit usaha
kewirausahaan yang
dimiliki oleh Program
Studi Ekonomi Islam
Jumlah unit usaha
yang
dapat
dikembangkan secara
berkelanjutan di pusat
kewirausahaan
Himpunan
Mahasiswa Program
Studi Ekonomi Islam
Jumlah unit usaha
yang
dapat
dikembangkan secara
berkelanjutan di pusat
kewirausahaan
Himpunan
Alumni
Program
Studi
Ekonomi Islam
Jumlah
lulusan
Program
Studi
Ekonomi Islam yang
memiliki
usaha
mandiri

Strategi
Pencapaian
Mengadakan
workshop dan
pelatihan
tentang
kewirausahaan
Membentuk unit
usaha
yang
dikelola
oleh
Program Studi
Ekonomi Islam
Memfasilitasi
dan membantu
untuk kemajuan
unit usaha yang
dirintis
oleh
Himpunan
Mahasiswa
Ekonomi Islam
Memfasilitasi
dan membantu
untuk kemajuan
unit usaha yang
dirintis
oleh
Himpunan
Alumni Program
Studi Ekonomi
Islam
Mendukung unit
usaha yang telah
dibangun oleh
alumni
agar
lebih
berkembang

2019

2020

2021

2022

2023

2

4

6

8

10

2

2

2

4

4

2

2

2

4

4

0

2

2

4

4

1

1

2

2

3

Sasaran 7 : Meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan proses perkuliahan.

No

1

Indikator Kerja
Persentase
ketersediaan
ruang
kuliah dengan jumlah
mahasiswa perkelas
Program
Studi
Ekonomi Islam

Strategi
Pencapaian
Meningkatkan
kenyamanan
ruang
kuliah
dengan jumlah
mahasiswa
perkelas pada

2019

2020

2021

2022

2023

80%

80%

90%

100%

100%

Rasio jumlah sarana
komputer
per
mahasiswa 1:10
2

3

4

5

6

7

Persentase kunjungan
civitas
akademika
terhadap
website
kampus
terkait
layanan
akademik
berbasis web

Jumlah laboratorium
praktikum
yang
dimiliki
Program
Studi Ekonomi Islam

Persentase
ketersediaan ruangan
penunjang
perkuliahan

Persentase
ketersediaan
gedung/ruangan
pendukung lainnya
(seperti job center,
student
center,
perpustakaan, gedung
serba guna, dan lainlain)

Persentase
ketersediaan sarana
ibadah dan asrama
mahasiswa

Program Studi
Ekonomi Islam
Menambah dan
meningkatkan
jumlah
komputer yang
memadai pada
pelaksanaan
praktikum
di
Program Studi
Ekonomi Islam
Mengadakan
sosialisasi
terhadap seluruh
civitas
akademika
tentang layanan
akademik
berbasis web.
Menambah dan
melengkapi
laboratorium
praktikum
Program Studi
Ekonomi Islam
dan
fasilitas
pendukungnya.
Menambah
kebutuhan ruang
kuliah disertai
sarana
pendukungnya
yang
lebih
memadai.
Melakukan
pengembangan
ketersedian
gedung/ruangan
pendukung
(seperti
job
center, student
center,
perpustakaan,
gedung
serba
guna, dan lainlain) yang lebih
memadai,
Membangun
Masjid
dan
asrama
mahasiswa
di
kampus
yang
representative

1:8

1:10

1:15

1:12

1:10

75%

80%

85%

90%

95%

3

4

4

4

4

44%

55%

55%

65%

75%

25%

25%

45%

55%

75%

25%

25%

55%

75%

75%

BAB V
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI

Pengelolaan Program Studi didukung kepemimpinan yang profesional, efisien, efektif
dan produktif dalam rangka pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Hal ini sesuai
dengan struktur organisasi yang tepat dengan tugas dan wewenang yang jelas dari setiap
fungsi, sehingga tidak terdapat duplikasi tugas (tanpa rangkap tugas dari pimpinan sampai
staf), serta mendukung di tingkat pengambilan keputusan yang terarah dan cepat, serta
akurat dalam pencapaian tujuan bersama berdasarkan dengan peraturan akademik, buku
pedoman dan prosedur operasi standar. Berkaitan dengan pengelolaan organisasi di
tingkat Program Studi dan Institut berdasarkan pada Statuta Institut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi, Peraturan Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dan
Organisasi Tata Kelola Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.

A. Manajemen Pengelolaan

1. Planning

Berdasarkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional, khususnya seluruh
kegiatan program studi diawali dengan perencanaan kegiatan melalui mekanisme
rapat, baik ditingkat Program Studi maupun tingkat Institut. Penyusunan dan
penetapan rencana kerja Program Studi Ekonomi Islam mengacu pada Rencana
Operasional (Renop) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah
ditetapkan oleh Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi.

Rencana Operasional (Renop) merupakan perencanaan program kerja tahunan,
yang penjabarannya dilaksanakan pada masing-masing unit kerja yang ada di
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, termasuk di Program Studi Ekonomi
Islam, dan dalam pelaksanaan penyusunan program studi dipandu atau
berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Alur perencanaan kegiatan Program Studi Ekonomi Islam dapat digambarkan
sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Perencanaan Kegiatan Program Studi Ekonomi Islam

Penyusunan Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dan atau implementasi
dari Rencana Operasional (Renop) yang merupakan perencanaan program kerja
tahunan dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi tersebut, dilaksanakan
melalui proses rapat dan musyawarah pada tingkat program studi yang melibatkan
pimpinan unit kerja dan dosen yang ada di Program Studi Ekonomi Islam. Hasilhasil rapat tentang penyusunan program studi tersebut kemudian disusun menjadi
draft rencana program yang diajukan kepada Rektor IBM Bekasi untuk menjadi
bahan pertimbangan dan ketetapan.

Secara umum, rencana program yang dirancang oleh Program Studi Ekonomi
Islam setiap satu tahun sekali tersebut merupakan penjabaran dari pelaksanaan
Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang meliputi hal-hal sebagai
berikut:
a) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, antara lain meliputi:
1) Evaluasi dan analisis program kerja Program Studi Ekonomi Islam yang
telah dilaksanakan tahun sebelumnya;
2) Pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung utama
pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, khususnya
dalam pemenuhan kuantitas, kualitas, dan kapasitas laboratorium yang
dibutuhkan dan perpustakaan;
3) Mendorong dan memfasilitasi keikutsertaan para dosen Program Studi
Ekonomi Islam untuk ikut dalam berbagai kegiatan pelatihan, seminar,
worshop dan lain-lain, baik yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti
melalui L2Dikti Wilayah Jabar Banten, Majelis Pendidikan Tinggi
Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan
berbagai Perguruan Tinggi lain dan organisasi profesi dan kemasyarakatan
lainnya;
b) Bidang Penelitian, antara lain dengan merencanakan adanya pelaksanaan
penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun
kelompok minimal satu tahun sekali.
c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain dengan merencanakan
adanya pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, baik
secara perorangan maupun kelompok minimal satu tahun sekali.
d) Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, antara lain dengan adanya
kebijakan yang mendoronga atau memotivasi seluruh civitas akademika
Program Studi Ekonomi Islam selalu aktif dan terlibat dalam berbagai kegiatan
dan pengembangan Persyarikatan Muhamadiyah. Selain itu, adanya pemetaan
kemampuan baca tulis Al-Quran di kalangan mahasiswa sebagai landasan
diadakannya program gerakan baca tulis Al-Qur’an dengan bekerja sama
dengan Pusat Studi Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

2. Organizing

Berdasarkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional, salah satu tugas
utama yang dijalankan oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam adalah
mengorganisasikan seluruh aktivitas atau kegiatan akademik pada tingkat
program studi, khususnya yang dijalankan oleh dosen-dosen, sehingga
tercapainya visi, misi, tujuan dan rencana strategis pencapaian program studi yang
telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas Ketua Program Studi ditunjang oleh bagian administrasi, baik
ditingkat Program Studi maupun Institut. Kegiatan administrasi di tingkat
Program Studi dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: 1) melakukan koordinasi
dengan Biro Akad Kemahasiswaan & Kerjasama (BAAK) yang terbagi menjadi
2 (dua) bagian yaitu Bagian Teknologi Infomasi dan Bagian Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni; 2) melakukan koordinasi dengan Biro SDM &
Keuangan (BSK) yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kepegawaian dan
Bagian Keuangan. Hal itu sebagaimana terlihat dari adanya job description Ketua
Program Studi Ekonomi Islam sebagai berikut:

a) Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Program Studi
1) Penanggung jawab dalam pelaksanaan atau implementasi kurikulum pada
masing-masing program studi yang dipimpinnya;
2) Penanggung jawab dalam memberikan pelayanan akademik, khususnya
dalam pelaksanaan tatap muka atau perkuliahan;
3) Penanggung jawab pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian
Akhir Semester (UAS), dan Ujian Akhir Tugas Karya Ilmiah (Skripsi);
4) Melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan
bidang keilmuan yang diselenggarakan pada program studi, serta
memenuhi atau merespon kebutuhan pasar dunia tenaga kerja;
5) Membantu tugas rektor dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi
Muhammadiyah ditingkat program studi.

b) Wewenang Ketua Program Studi
1) Menyusun dan mengusulkan rencana program dan rencana anggaran biaya
pada tingkat program studi;
2) Mengembangkan dan menyelenggarakan program perkuliahan dan tatap
muka pada tingkat program studi;
3) Menjamin dan mengendalikan mutu penyelengaraan pendidikan dan
perkuliahan yang mampu meningkatkan kemampuan lulusan atau
mahasiswa pada tingkat program studi;
4) Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan atau
perkuliahan, sehingga mampu menghasilkan lulusan atau mahasiswa sesuai
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan
pada tingkat program studi;
5) Mengkoordinasikan

kegiatan

kemahasiswaan

dengan

bagian

kemahasiswaan, dan dalam pelaksanaannya didorong agar mampu
melahirkan berbagai prestasi;
6) Memberikan penilaian kinerja dosen dan tenaga staf kependidikan yang ada
dilingkungan kerja program studi sebagai bahan masukan dan laporan
kepada Kepala Bagian Kepegawaian setiap akhir semester; dan
7) Menyusun dan memberikan laporan perkembangan ketercapaian program
kerja program studi ke Rektor melalui Wakil Rektor.

Selain hal tersebut di atas, Ketua Program Studi juga memiliki kewenangan untuk
mengorganisasikan dosen dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan
program studi yang dipimpinnya sesuai struktur tata kerja yang ada di tingkat
program studi sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Staffing

Staffing merupakan salah satu tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Ketua
Program Studi Ekonomi Islam dalam menempatkan dan memberdayakan Sumber
Daya Manusia yang ada pada program studi yang dipimpinnya dalam ruang
lingkup pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi, sesesuai dengan kompetensi
dan kebutuhan:
1) Pembagian tugas mengajar dan pembagian pengampuan mata kuliah sesuai
dengan latar belakang pendidikan masing-masing dosen pada program studi;
2) Mendorong dan menfasilitasi pengembangan kemampuan dosen untuk
mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, termasuk mendorong dosen untuk studi
lanjut pada jenjang Program Doktoral (S3);
3) Pengembangan keahlian tenaga kependidikan sesuai kebutuhan, melalui
berbagai pelatihan dan pendidikan khusus; dan
4) Mengajukan usulan kebutuhan pegawai dengan kualifikasi atau kriteria
tertentu yang dibutuhkan pada program studi kepada Rektor melalui Kepala
Bagian Kepegawaian.

Rencana Pengembangan staf dosen dan staf pegawai (tenaga kependidikan)
merupakan kewenangan Ketua Program Studi dan Pimpinan Institut. Keterlibatan
Ketua Program Studi pada pengusulan kebutuhan tenaga untuk staf pegawai
Program studi, misalnya penambahan staf administrasi program studi, dan
pengusulan penambahan dosen untuk ditugaskan memberikan perkuliahan
(mengampu mata kuliah) dan membimbing mahasiswa pada program studi.
Mekanisme pengelolaan secara keseluruhan telah diatur dalam peraturan dan
prosedur yang berlaku, di tingkat Program Studi dan Institut.

Dalam kaitan sistem pengelolaan fungsional dan operasional, khususnya staffing,
Program Studi menempatkan dosen berdasarkan pada rumpun keilmuan dosen
bersangkutan (linearitas dengan ijazah S2 dan atau S3), sementara penempatan

dosen pada mata kuliah, didasarkan pada kompetensi dan kredibilitas dosen yang
bersangkutan, kebutuhan khusus dan penunjukkan koordinator mata kuliah yang
diiusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

4. Leading

Dalam upaya pengembangan program studi, Ketua Program Studi Ekonomi Islam
di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi berperan sebagai pengarah atau
motivator bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkup program studi yang
dipimpinnya. Pengarahan dan bimbingan yang dilakukan oleh Ketua Program
Studi, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada saat Rapat Program Studi yang
dilaksanakan pada setiap awal tahun ajaran baru dan Rapat Kerja Program Studi
di setiap awal tahun dan awal semester.

Secara formal berbagai petunjuk Ketua Program Studi dituangkan dalam bentuk
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pimpinan institut,
dan secara informal pengarahan juga dilakukan setaip saat bila dibutuhkan,
khususnya menjelang suatu program atau kegiatan program studi dilaksanakan.

5. Controlling

Dalam kaitan dengan pengendalian/penilaian mutu kinerja dosen Program Studi
Ekonomi Islam dilakukan melalui kegiatan:
a) Pengendalian setiap menjelang akhir semester membuat angket yang harus
diisi oleh para mahasiswa untuk mengendalikan dan menilai mutu/kinerja
dosen yang berkaitan dengan aspek akademik, sosial, pribadi, dan interaksinya
dengan mahasiswa. Selanjutnya, hasil evaluasi untuk mengambil langkah
tindak lanjut hasil kuesioner untuk perbaikan mutu dan kinerja dosen.
b) Mengharuskan dosen mengisi absensi dosen sesuai dengan SAP, dan
standarisasi materi perkuliahan.
c) Ketua Program Studi berkoordinasikan dengan Bagian Akademik untuk
mengadministrasikan absensi kehadiran dosen pengajar, dan mengkalkulasi

setiap kegiatan Catur Darma Perguruan Tinggi untuk pembayaran honor
mengajar.
d) Penunjukan dosen pengampu mata kuliah pada lingkungan Program Studi
Ekonomi Islam didasarkan pada beban kerja dosen dan kepakaran dari masingmasing dosen bersangkutan.
e) Ketua Program Studi juga membuka diri terhadap keluhan-keluhan tentang
pelayanan secara terbuka dan langsung. Saat ini akan diupayakan menampung
berbagai masukan dan keluhan dalam bentuk penyediaan Formulir
Komplain/Pengaduan. Hasil keluhan dan komplain yang masuk akan
ditindaklanjuti untuk dicarikan solusi pemecahannya yang terbaik.

6. Delegating

Dalam kaadaan atau kondisi tertentu, Ketua Program Studi Ekonomi Islam tidak
bisa melaksanakan tugasnya, karena Ketua Program Studi sedang melaksanakan
tugas yang lebih penting atau telah direncanakan sebelumnya, maka Ketua
Program Studi dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada yang lain,
baik kepada Sekretaris Program Studi, Koordinator Dosen, Kepala Laboratorium
terkait, dan kepada dosen dan staf yang dipandang mampu untuk melaksanakan
tugasnya dan dapat dipercaya, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor
IBM Bekasi tentang pendelegasian tugas dan kewenangan.

B. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu pada Program Studi Ekonomi Islam mengikuti mekanisme
penjaminan mutu yang berlaku di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, yang lebih
lanjut di operasionalkan di Program Studi Ekonomi Islam IBMB melalui Unit
Penjaminan Mutu atau Gugus Mutu Program Studi. Unit Penjaminan Mutu atau Unit
Gusus Mutu pada Program Studi Ekonomi Islam merupakan kepanjangan tangan dari
Lembaga Penjaminan Mutu pada tingkat program studi.

Implementasi sistem penjaminan mutu dimaksudkan untuk memastikan bahwa
kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar
penjaminan mutu, disertai umpan balik dan ada tindak lanjutnya. Di tingkat Institut
satuan yang bertugas membantu Rektor dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu
adalah Lembaga Penjaminan Mutu Institut (LPM). Sedangkan Unit Penjaminan
Mutu atau Unit Gusus Mutu merupakan lembaga penjaminan mutu pada tingkat
Program Studi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, dengan tugas
sebagai berikut:
1) Melakukan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan kinerja dan kehadiran
dosen;
2) Melakukan evaluasi dan monitoring tentang ketepatan waktu studi yang telah
ditetapkan dan terjadwalkan;
3) Melakukan konitoring dan evaluasi terhadap Rencana Program Kerja Semesteran
yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh masing-masing dosen dalam pelaksanaan
tugasnya memberikan tatap muka perkuliahan;
4) Melakukan evaluasi dan monitoring tentang kesesuaian program yang telah
direncanakan dengan pelaksanaannya;
5) Melakukan evaluasi dan monitoring tentang tingkat kesesuaian tugas mandiri dan
terstruktur yang diberikan dosen kepada mahasiswa dengan ketentuan yang
berlaku;
6) Melakukan evaluasi dan monitoring tentang naskah soal Ujian Tengah Semester
(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) agar sesuai dengan standar yang telah
ditentukan;
7) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan bimbingan akademik
yang dilaksanakan oleh dosen pembimbing akademik;
8) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan penenelitian, bimbingan
penelitian dan ujian akhir tugas akhir studi (skripsi), sesuai dengan pedoman
penulisan dan bimbingan skripsi yang telah ditetapkan; dan
9) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat, sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Hasil evaluasi dan monitoring di atas dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja
dosen dan program studi. Selanjutnya, manajemen kendali mutu dalam penerapan
SPMI menggunakan langkah-langkah PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan
menghasilkan pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) mutu yang
meliputi tahapan kegiatan Perumusan Kebijakan dan Penetapan Standar Mutu,
Pelaksanaan Program, Monitoring, Evaluasi Diri, Audit Internal dan Peningkatan
Mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IBM Bekasi untuk mengendalikan dan
meningkatkan

penyelenggaraan

pendidikan

tinggi

secara

berencana

dan

berkelanjutan, yang didasarkan pada latar belakang sejarah berdirinya kampus, nilai
dasar al-Islam Kemuhammadiyahan yang menjiwai pendirian dan semangat
pengelolaan. Capaian yang diharapkan dari SPMI adalah untuk mencapai
1.

Berjalan optimalnya kebijakan akademik, standar akademik, peraturan
akademik, dan manual mutu akademik.

2.

Lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program
studi

3.

Seluruh mahasiswa IBM Bekasi memiliki pengalaman belajar sesuai dengan
spesifikasi program studi

4.

Adanya kesesuaian antara program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan
masyarakat, dunia usaha dan stakeholders lainnya.

C. Budaya Organisasi

1. Kredibel
Dapat ditinjau setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: pertama, pengambilan
keputusan dilakukan secara musyawarah, di mana keputusan yang diambil
mengikat; dan kedua, pengangkatan dan penetapan

Ketua Program Studi

Ekonomi Islam dilakukan Rektor IBM Bekasi, setelah mempertimbangkan
berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak serta dinilai layak dan memenuhi
syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Rektor IBM Bekasi mengangkat Ketua Program Studi Ekonomi Islam, dosen dan
tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi. Oleh karena
itu Ketua Program Studi Ekonomi Islam, dosen dan tenaga pendidikan memiliki
kualifikasi dan berwawasan dalam mengampu tugas penyelenggaraan Program
Studi.

2. Transparan
Transparansi dalam pelaksanaan tata pamong dapat dilihat dari upaya Ketua
Program Studi Ekonomi Islam menginformasikan seluruh rencana kegiatan
akademik, kemahasiswaan dan administrasi melalui rapat Program Studi.
Transparansi tata pamong dapat pula di telusuri melalui penyusunan program
kerja, transparansi Pengelolaan dana dan penganggaran. Terkait dengan
transparansi, Ketua Program Studi Ekonomi Islam telah melakukan koordinasi
dengan staf dan dosen secara formal dan informal. Secara formal dilaksanakan
dalam bentuk rapat koordinasi yang rutin dan periodik dilakukan, sehingga
mekanisme tata pamong dapat berjalan dengan baik. Transparansi pengelolaan
program studi juga diwujudkan dengan cara menyusun rencana kerja dan
anggaran melibatkan Tim Pengembangan Program Studi dengan tetap mengacu
pada struktur anggaran IBM Bekasi. Penyusunan program kerja dan anggaran
berdasarkan rencana tahunan ditetapkan pada akhir tahun anggaran sebelumnya.
Ketua Program Studi memiliki otonomi terhadap rencana akademik dan anggaran
untuk kegiatan di program studi. Realisasi anggaran dilakukan pada saat
pengajuan anggaran disetujui.

3. Akuntabel
Akuntabilitas pelaksanaan tugas yang di terapkan dalam bentuk pembuatan
laporan kegiatan secara priodik, yakni laporan per semester dan laporan tahunan
yang dilakukan Ketua Program Studi Ekonomi Islam dan dievaluasi bersamasama dengan Tim Penjaminan Mutu Program Studi, kemudian dilaporkan kepada
Rektor IBM Bekasi. Salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tata pamong
adalah menggunakan standar mutu IBM Bekasi dalam pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan Program Studi. Selain itu dilakukan audit mutu setiap tahun yang

dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Institusi (BPMI) untuk mengevaluasi
pelaksanaan tata kelola pendidikan di Program Studi Ekonomi Islam.

4. Bertanggungjawab
Sesuai dengan Statuta dan Tata Laksana Organisasi, Ketua Program Studi
Ekonomi Islam membuat laporan per semester dan tahunan yang ditujukan kepada
Rektor IBM Bekasi. Setiap aktivitas yang dilakukan Program Studi Ekonomi
Islam haruslah melaporkan kepada Rektor IBM Bekasi melalui Wakil Rektor
Bidang Akademik.

Wujud dari tanggung jawab Ketua Program Studi Ekonomi Islam, dosen dan
tenaga kependidikan tercermin pada target perolehan mahasiswa baru dan
pencapaian kelulusan. Target kelulusan mahasiswa yakni 4,4 tahun, penyelesaian
TA ≤ 6 bulan, IPK rata ≥ 3.00 serta produktivitas dosen satu penelitian dan satu
pengabdian masyarakat per dosen tiap semesternya. Semua indikator dan target
capaian ini dalam kendali Ketua Program Studi Ekonomi Islam.

5. Adil
Ketua Program Studi Ekonomi Islam, dosen dalam menjalankan tugas-tugasnya
dilaksanakan dengan adil, menyangkut dosen, mahasiswa maupun staf di
lingkungan Program Studi. Oleh karena itu, setiap kebijakan selalu
memperhatikan kepentingan semua stakeholder dan disosialisasikan melalui
berbagai saluran media komunikasi dan informasi.

Implementasi tata pamong yang berkeadilan dapat dilihat dari pelaksanaan
reward dan punishment berdasarkan standar mutu kinerja dosen, standar kinerja
tenaga kependidikan dan peraturan lainnya. Artinya bagi dosen, karyawan dan
mahasiswa yang berprestasi diberi penghargaan, demikian pula sebaliknya bagi
yang melanggar diberi sanksi. Beberapa contoh dapat disebutkan misalnya dosen
yang menulis karya ilmiah diberikan reward, sistem penggajian dosen dan
karyawan berbasis kinerja, adanya alokasi khusus dan untuk beasiswa bagi
mahasiswa berprestasi.

D. Iklim Akademik
Untuk mencapai prestasi akademi yang baik diperlukan lingkungan yang kondusif,
menciptakan iklim akademik (academic atmosphere) yang memungkinkan
tumbuhnya pemikiran-pemikiran kritis dan inovatif. Untuk terciptanya iklim
akademik yang kondusif bagi berbagai kegiatan akademik, diperlukan strategi untuk
terciptanya hal tersebut, diantaranya:
1. Meningkatkan kemampuan dan jumlah dosen dalam melakukan kajian-kajian dan
penelitian unggulan.
2. Melembagakan forum-forum ilmiah dan mendorong dosen mempresentasikan
gagasannya.
3. Meningkatkan kompetensi dosen melalui bentuk-bentuk konsultasi dan
pemagangan dan konsultan ahli.
4. Mewajibkan dosen yang dikirim mengikuti kegiatan akademik untuk melakukan
deseminasi.

Prioritas Program dan Indikator Kinerja
1. Meningkatkan peluang dan keterlibatan dosen untuk melakukan kajian-kajian dan
penelitian unggulan.
2. Pelembagaan Forum-forum Ilmiah
a. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah pada semua unit akademik, baik
secara reguler maupun insidental.
b. Menyelenggarakan stadium general untuk isu-isu aktual di tingkat prodi
maupun fakultas/unit.
3. Program Peningkatan Kompetensi Akademik Dosen
4. Menempatkan pakar sebagai motivator dan konsultan untuk menumbuhkembangkan tradisi akademik, baik di tingkat institut maupun unit.
5. Program Peningkatan Deseminasi Ilmiah
6. Melakukan deseminasi dan dokumentasi materi (dan hasil) kegiatan akademik.

Indikator Kinerja Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Kajian dan
Penelitian Unggulan, Pelembagaan Forum-forum Ilmiah, Peningkatan
Kompetensi Akademik Dosen, dan Peningkatan Deseminasi Ilmiah
1. Banyaknya kegiatan akademik dengan tema-tema aktual dan strategis yang
mamiliki dan integritas tinggi dalam suasana akademik yang bebas dan kritis,
yang mampu memberikan kontribusi dan menjadi rujukan keilmuan.
2. Dominannya topik-topik pembicaraan seputar isu-isu akademik di kalangan dosen
dan mahasiswa.

E. Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga
Jaringan kerja sama sangat diperlukan untuk keperluan memperoleh dukungan
sumberdaya (human, financial, information), pengembangan staf, pengembangan
program, competitiveness dan sustainability. Tujuannya untuk mengembangkan
jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.

Dalam hal ini, Ketua Program Studi Ekonomi Islam menjalin kerjasama dengan
lembaga-lembaga terkait, baik lembaga Pemerintah maupun swasta, khususnya
dalam hal penempatan mahasiswa magang. Kerjasama yang dilakukan dapat meliputi
bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu juga dalam bidang
pendidikan, seperti bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta,
untuk melakukan studi banding, sebagai narasumber kuliah tamu/kuliah umum.

Strategi yang dikembangkan
Meningkatkan networking dengan berbagai prodi dan individu untuk tujuan-tujuan
pendidikan, penelitian pengabdian pada masyarakat, dan penggalian dana
(fundraising), dari berbagai lembaga penyandang dana (pemerintah, lembaga
penyandang dana swasta luar dan dalam negeri), dan individu-individu.

Prioritas Program Peningkatan Kerjasama
1. Melakukan need assesment kebutuhan pengembangan dan inventarisasi potensi
tiap-tiap unit.
2. Menyusun dan meng-update SER (Self-Evaluation Report) dan company profile
secara periodik untuk tujuan-tujuan pemasaran dan penggalian dana.
3. Membangun struktur organisasi unit pengelola kerjasama.
4. Melakukan koordinasi dan konsolodasi sumberdaya dan kepakaran antar unit-unit
di lingkungan institut dan unit-unit pengelola kerjasama untuk mengembangkan
model dan mekanisme kerjasama yang sinergis, saling menguntungkan dan
memungkinkan keseimbangan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
5. Melaksanankan capacity building, monitoring dan evaluasi untuk menjamin
keberlanjutan dan optimalisasi program.
6. Memperluas dan mengintensifkan komunikasi dengan berbagai institusi nasional
dan internasional untuk promosi, sosialisasi dan studi penjajagan kemungkinan
Kerjasama.

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kerjasama
1. Tersedianya data kebutuhan pengambangan potensi tiap-tiap unit.
2. Tersedianya SER dan company profile yang selalu up to date.
3. Terbentuk dan berfungsinya struktur organisasi dan unit pengelolaan kerjasama.
4. Tersusunnya aturan atau pedoman pelaksanaan kerjasama.
5. Tersedianya staf profesional unit pengelola kerjasama.
6. Meningkatnya jumlah lembaga yang menjalin kerjasama dengan Prodi Ekonomi
Islam dan meningkatnya intensitas kerjasama yang dijalin.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Renstra Prodi Ekonomi Islam ini merupakan arahan kebijakan dan sebagai dasar
pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan program studi.
Renstra Prodi ini akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
(RKAT), atau Program Kerja Studi Ekonomi Islam 5 (lima) tahun mendatang dalam
kurun waktu 2019-2023.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi Program Studi Ekonomi
Islam yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi
ideal masa depan yang ingin dicapai. Selanjutnya, dirumuskan berbagai sasaran yang
akan dicapai hingga tahun 2040, yang kemudian akan diturunkan dalam berbagai
program pengembangan yang perlu ditempuh, termasuk didalamnya penentuan
indikator-indikator keberhasilannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan
kelemahan dan kekuatan yang ada pada Program Studi Ekonomi Islam.

Program pendidikan Sarjana Ekonomi Islam berorientasi untuk menghasilkan
lulusan yang mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional serta mampu
menumbuhkan ide-ide bisnis untuk mencetak para wirausahawan yang berakhlakul
karimah dan berjiwa Islami.

Pengelolaan organisasi di tingkat Program Studi dan Institut berdasarkan pada
Statuta Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Peraturan Rektor Institut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi dan Organisasi Tata Kelola Institut Bisnis Muhammadiyah
Bekasi.

B. Saran-saran
Saran untuk terlaksana Renstra Prodi Ekonomi Islam IBM Bekasi Periode Tahun
2019-2023, adalah yaitu:
1.

Menjaga Kebersamaan
Kebersamaan dan kekompakan adalah kunci kesuksesan sehingga semua
kekuatan civitas akan fokus untuk mencapai tujuan yang terlah ditetapkan dalam
restra dan mengarah pada pencapaian yang telah dituangkan dalam RIP
(Rencana Induk Pengembangan).

2.

Transparansi Kegiatan dan Pelaporan
Keterbukaan adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan
semua komponen yang dibuktikan dengan pelaporan yang akuntabel sehingga
semua orang merasa puas dengan situasi dan kondisi yang ada.

3.

Inovasi Aspek Pelayanan
Inovasi atau akslerasi secara berkelanjutan dalam melakukan pelayanan kesua
steak holder civitas akademika baik kepada mahasiswa, dosen, karyawan dan
masyarakat akademik secara luas.

4.

Bekerja Keras dan Penghargaan
Bekerja keras adalah kunci sukses untuk meraih sesuatu yang telah dicanangkan
dan untuk mempupuk semangat kerja keras terus berkesinambungan perlu
adanya penghargaan atas jasa keras setiap dosen atau karyawan.

5.

Membuka Diri untuk Membangun Networking
Institusi kampus harus terbuka dan mau menerima masukan dan kritik karena
dunia kampus adalah dunia intelktual yang bersifat terbuka dan bebas nilai
sehingga komunikasi dengan semua komponen akan memberikan networking
dari komponen luar untuk turut membantu percepatan pencapaian tujuan
institusi.

6.

Menghindari Konflik
Konflik adalah semuah realitas yang tidak bias dihindari tapi yang dimaksud
dengan menghindari konflik adalah dapat memanagemen konflik tersebut untuk
dijadikan seumber pendorong dan persaingan antar civitas akademika secara
sehat dan bermartabat.

