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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 Manajemen;
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;
g. Panduan Akademik 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

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

:

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN
REKTOR
INSTITUT
BISNIS
MUHAMMADIYAH BEKASI TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN TAHUN 2019-2023.
Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional
Program Studi Manajemen Tahun 2019-2023 sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional
Program Studi Manajemen 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
: 09 Syaban 1440 H
15 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:
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI
SURAT KEPUTUSAN
Nomor:

TENTANG
RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
PRODI MANAJEMEN 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
Operasional (RENOP) Prodi Manajemen .
b. bahwa RENOP Prodi Manajemen harus sejalan
dengan visi, misi, tujuan, dan sasarannya, serta
Rencana Operasional (RENOP) IBM Bekasi,
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 RENOP Prodi Manajemen 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
OPERASIONAL (RENOP) PRODI MANAJEMEN
TAHUN 2019-2023.

Pertama

: Menetapkan RENOP Prodi Manajemen Tahun 20192023 dalam lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
: Menetapkan RENOP Prodi Manajemen Tahun 2019-

Kedua

2023 yang tertuang dalam Surat Keputusan ini
merupakan panduan tata Kelola Prodi Manajemen.
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,-

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 Rencana
Operasional (RENOP) Prodi untuk jangka waktu 2019-2023 dengan baik dan
optimal. Penyusunan RENOP 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 RENOP 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.
Rencana Operasional (RENOP) Prodi Tahun 2019-2023 telah disusun
dengan mengacu pada RENOP Institusi dan Fakultas, dimana pada tingkat
institusi dan fakultas telah ditetapkan serangkaian target dan indikator kerja
yang selaras dengan pencapaian visi dan misi institusi. Hasil dari penyusunan
RENOP telah dipresentasikan di depan pimpinan institusi dan juga telah
disosialisasikan pada dosen dan mahasiswa di masing-masing prodi. Besar
harapan RENOP Prodi Periode Tahun 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 setinggi-tingginya 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 Operasional Program Studi
Manajemen (RENOP Prodi Manajemen). RENOP Prodi ini merupakan tonggak
pedoman arah bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk periode 20192023. Periode 5 (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, RENOP Prodi memuat
keputusan besar dan mendasar mengenai bagaimana Program Studi
mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat bahwa keberadaan RENOP
Prodi merupakan satu bagian penting dari bangunan menyeluruh RENOP
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.

Rencana Operasional (RENOP) Prodi 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 Manajemen 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 Operasional 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 RENOP PRODI MANAJEMEN
IDENTITAS PENGUSUL
IDENTITAS TIM PENYUSUN
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KATA PENGANTAR KAPRODI MANAJEMEN
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN
A. Sejarah Singkat
B. Visi, Misi, dan Tata Nilai, serta Tujuan dan Sasaran
C. Perkembangan Prodi
1. Keadaan Program Studi
2. Keadaan Mahasiswa
3. Keadaan Tenaga Pengajar
4. Keadaan Tenaga Kependidikan
5. Keadaan Aset Fisik
D. Kekuatan dan Kelemahan
E. Tantangan dan Ancaman

BAB 2

RENCANA OPERASIONAL PRODI MANAJEMEN
A. Arah Pengembangan
1. Arah Pengembangan Kurikulum Prodi
2. Arah Pengembangan Dosen
3. Arah Pengembangan Perkuliahan Bermutu
4. Arah Pengembangan LPPM
5. Arah Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Lain
6. Arah Pengembangan Mahasiswa
B. Sasaran dan Strategi Pencapaian
C. Bahan Ajar dan Pembelajaran
D. Penelitian
E. Pengabdian Kegiatan Masyarakat
F. Al Islam dan Kemuhammadiyahan

BAB 3

PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat
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, Manajemen, 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
terakreditasi semua dan mendapatkan nilai baik.

Dalam penyelenggaraannya, Program Studi Manajemen diperkirakan 510 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, Insya Allah.

B. Visi, Misi, dan Tata Nilai, serta Tujuan dan Sasaran
Manajemen 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 Manajemen 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 pemikiran di atas Program Studi Manajemen IBM Bekasi
merumuskan visi, misi dan tata nilai dalam penyelenggaraan dan
pengembangan sebagai berikut.

1. Visi
Pada tahun 2040 menjadi Program Studi yang unggul di Kawasan
Asia Tenggara dalam bidang Islamic Entrepreneur.

2. Misi
Program Studi Manajemen 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 Manajemen.
b. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di
bidang IPTEKS
c. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan
keilmuan dan penelitian di bidang Manajemen.
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
(hablum-minallah) dan nilai kebermanfaatan untuk sesama (hablumminan-nas) yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan ekonomi”.

4. Tujuan
Berdasarkan pada visi dan misi, maka ranah operasionalnya adalah
perumusan Rencana Strategis Program Studi Manajemen IBM Bekasi
Periode 2019-2023, yang bertujuan meliputi:
a. Mewujudkan profesionalitas ditingkat Program Studi yang

memiliki

perilaku

sesuai

dengan

nilai-nilai

Islam

dan

Kemuhammadiyahan.
b. Menghasilkan sarjana Manajemen yang mampu menguasai

dan mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.

c. Menghasilkan produk pembelajaran yang berkontribusi pada

tata kelola program studi dan layanan akademik yang
akuntabel dan profesional
d. Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e. Mewujudkan kerjasama di bidang Manajemen dan Bisnis

bertaraf Internasional.

5. Sasaran

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas Program Studi dalam
penguasaan dan pengembangan IPTEKS dan Bisnis berbasis
penelitian.

b. Pengembangan Program Studi 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 Program Studi.

g. Penguatan Dosen dan Mahasiswa di lingkungan IBM Bekasi
berdasarkan kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai
dengan nilai-nilai Keislaman dan Kemuhammadiyahan.

h. Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi pada tingkat
Program

Studi

yang

Kemuhammadiyahan.

sesuai

nilai-nilai

Islam

dan

C. Perkembangan Prodi

1. Keadaan Program Studi
Program Studi (Prodi) Manajemen yang telah terakreditasi dengan nilai
baik. Hal ini dikukuhkan pada SK BAN PT Nomor: 730/SK/BANPT/Akred/S/II/2021.

2. Keadaan Mahasiswa
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Prodi Manajemen
mengalami jumlah peningkatan mahasiswa baru (maba) tiap tahunnya.
Hal ini dapat dilihat pada gambar 1 grafik dibawah ini menunjukkan
jumlah mahasiswa baru (maba) Prodi Manajemen mulai dari tahun
2016-2017 s/d 2020-2021.
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Gambar 1. Grafil Jumlah Mahasiswa Baru Manajemen
Program Studi Manajemen IBM Bekasi concern pada penyiapan SDM
ahli bisnis yang berakhlakul karimah dan berwawasan global, serta
mampu

menjawab

masalah-masalah

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.

3. Keadaan Tenaga Pengajar
Berdasarkan data karyawan IBM Bekasi, jumlah dosen tetap pada
Prodi Manajemen telah melebihi jumlah batas minimum. Program
Studi Manajemen 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.

4. Keadaan Tenaga Pendidikan
Masih kurangnya jumlah sumberdaya pada internal Program Studi
Manajemen. Termasuk didalamnya jumlah mahasiswa, dan struktur
internal prodi yang belum lengkap sehingga kaprodi merangkap
beberapa jabatan sekaligus.

5. Keadaan Aset Fisik
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi sudah mempunyai Gedung
sendiri yang berlokasi di Jl Sersan Aswan No. 16 Margahayu Kota
Bekasi. Berikut data asset yang ada pada IBM Bekasi:

Gambar 2. Data Aset IBM Bekasi

Gambar 3. Data Lahan IBM Bekasi

D. Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Program Studi Manajemen saat ini
adalah yaitu:
1. Berdasarkan data karyawan IBM Bekasi, jumlah dosen tetap pada Prodi
Manajemen telah melebihi jumlah batas minimum. Program Studi
Manajemen 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 Manajemen terpusat secara keseluruhan dengan Biro Adminitrasi
Umum & Keuangan (BAUK) IBM Bekasi.
3. Teknologi dan fasilitas yang tersedia mampu mendukung kegiatan
internal. Selain website, Prodi Manajemen juga mempunyai portal
Academic Information System (AIS) tersendiri dibawah Divisi Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) IBM Bekasi. Sehingga, pembelajaran
pada Prodi Manajemen 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
Manajemen yaitu:
1. Masih kurangnya jumlah sumberdaya pada internal Program Studi
Manajemen. 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 Manajemen masih memerlukan revisi. Hal ini
dikarenakan mata kuliah pada Prodi Manajemen mempunyai 2 (dua)
SK Kurikulum yang berbeda.

Dari kedua hal tersebut di atas, maka Prodi Manajemen 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).

E. Tantangan dan Ancaman

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. Tantangan-tantangan tersebut antara lain 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 peluangpeluang 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.

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.

BAB II
RENCANA OPERASIONAL PRODI MANAJEMEN

A. Arah Pengembangan

1. Arah Pengembangan Kurikulum Prodi
Kurikulum dalam hal ini merupakan semua yang secara nyata terjadi
dalam proses kependidikan dan pembelajaran Prodi Manajemen,
dalam berbagai bentuk penyajian mata kuliah. Beberapa hal
diantaranya sbb:
a. Setiap mata kuliah Prodi Manajemen, 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 dimiliki
kebebasan berekspresi.
c. Setiap mata kuliah harus relevansi dengan cara hidup. Artinya,
mahasiswa memperoleh nilai-nilai akhlak, sehingga memiliki
keyakinan

dan

kemampuan

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 penyampainnya
(RPS) sdemikian rupa sehingga terasa manfaatnya bagi kehidupan
sehari-hari. Bahwa menuntut ilmu berarti belajar dan melatih diri
untuk berpikir, berinteraksi, dan berbuat secara sistematis, logis,
rasional, teencana dan teliti, yang akan membuahkan manusia

pekerja-keras yang kreatif dan inovatif yang mempunyai daya saing
tinggi.

2. Arah Pengembangan 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. Tujuannya adalah untuk sbb:
a. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan perhatian terhadap mutu
potensi (intelektual, emosi, keterampilan) mahasiswa melalui
berbagai cara seperti yaitu; pengamatan, wawancara, angket, dll.
b. Membantu mahasiswa mengembangkan potensi yang baik (positif)
serta memberi arahan dalam meghilangkan pembawaan atau
kebiasaan mahasiswa yang jelek.
c. Menginformasikan, memperhatikan 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

perkembangan

potensi

mahasiswa

untuk

mengetahui apakah minat dan bakat mereka telah tersalurkan
dengan baik atau sebaliknya.
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 didalam maupun diluar 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. Arah Pengembangan Perkuliahan Bermutu
Perkuliahan

bermutu

adalah

proses

yang

terjadi

dalam

perencanaan. Termasuk didalamnya adalah kegiatan evaluasi
proses, produk, dan unsur-unsur yang terlibat dalam upaya
memenuhi kebutuhan stakeholders, baik mahasiswa sebagai
pelanggan primer, orang tua, pemerintah, lembaga sponsor, atau
lembaga pendidikan tinggi. Lembaga penelitian sebagai pelanggan
sekunder,

maupun

pelanggan

tersier

seperti

perusahaan,

kewirausahaan, dan dunia kerja yang lain.

Untuk

mewujudkan

perkuliahan

bermutu

dilakukan

proses

pembelajaran dengan Academic Information System (AIS) yang
dioperasikan oleh divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
IBM Bekasi. Portal ini menjadikan mahasiswa bukan

sebagai

obyek, akan tetapi justru sebagai subyek, yaitu mahasiswa menjadi
pusat pembelajaran.

Pembelajaran dilakukan dengan menentukan peran aktif mahasiswa
dalam diskusi kelas, untuk itu diwajibkan bagi mahasiswa untuk
membaca materi kuliah sebelum pokok bahasan diajarkan dan
mencari bahan kajian atas topik yang akan dibahas, memberi respon
terhadap materi yang sedang dibahas dalam perkuliahan dan
mengerjakan tugas dalam kelas maupun tugas mandiri. Paradigma
yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa setelah
lulus dari studi, maka selesailah proses “bersekolah”. Jelas ini
sangat keliru karena pada hakikatnya proses belajar
seumur hidup.

adalah

Untuk itu prodi Manajemen senantiasa memotivasi mahasiswa untuk
mencintai belajar

dan

mengarahkan

mereka

untuk

menjadi

pembelajar yang mandiri. Peran dosen dialihkan lebih ke arah
pendamping mahasiswa daRENOPada menjadi instruktur. Dengan
demikian komunikasi yang terbentuk adalah komunikasi multi arah
(student center learning). Proses perkuliahan juga harus secara
optimal memanfaatkan Fasilitas Teknologi Informasi yang dapat
digunakan oleh para dosen di lingkungan Program Studi, melalui
cara-cara yaitu:

a. Menciptakan Sistem dan Proses Perkuliahan yang Korektif.
Mengupayakan terciptanya suatu sistem dan proses berdasarkan
proses sirkuler PDCA (Plan – Do – Check – Action) dalam
perkuliahan. Disini dosen pengampu 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.

b. Menciptakan Perkuliahan dengan Manajemen Keberagaman.
Menciptakan

“manajemen

keberagaman”

dalam

menyikapi,

memperlakukan keberadaan mahasiswa bersifat heterogeny
(perbedaan
pemahaman,

latar

belakang

kepribadian),

sosial

budaya,

pandangan

dan

daya
sikap

tangkap
dosen,

kelengkapan ruang kelas, lingkungan. Keberagaman merupakan
suatu kewajaran, karena itu generalisasi perlu dihindari, peraturan
harus memperhitungkan heterogenitas, kecermatan terhadap
yang bersifat kasus atau multimedia gejala umum. memanfaatkan
kecanggihan perangkat yang ada. Berdasarkan evaluasi program
studi, belum seluruh dosen secara aktif memanfaatkan fasilitas ini.

Namun demikian, program studi senantiasa memotivasi dosen
untuk mengembangkan materi pengajarannya ke arah, khususnya
dalam pengayaan materi baru yang dapat diakses melalui akses
website.

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 Objectives”. 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 1 (satu) semester, dan untuk
setiap pertemuan berdasarkan kurikulum dan kebutuhan para
pelanggan, tujuan, sarana pendukung, metode penyajian, dan
sistem evaluasi.

4. Arah Pengembangan Penelitian
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi (IBM Bekasi) merupakan
unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai internal maupun
eksternal. LPPM IBM Bekasi mengkoordinasikan kegiatan penelitian

dan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan IBM
Bekasi dalam melaksanakan dua dari Catur Dharma Perguruan
Tinggi. LPPM diharapkan mampu mengintegrasikan keterpaduan
penelitian dengan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.

Dalam hal ini harus dikembangkan pola keterkaitan antara kegiatan
penelitian dengan pengabdian pada masyarakat serta pendidikan.
Selain itu, LPPM IBM Bekasi juga harus mampu melaksanakan
kegiatan

penelitian

dan

pengabdian

untuk

peningkatan

kesejahteraan masyarakat, khususnya pada pengembangan UMKM
dalam bentuk penelitian kajian maupun penelitian bersama tentang
UMKM

serta

pengabdian

pada

masyarakat

dalam

bentuk

pendampingan, perintisan maupun pembinaan UMKM bekerjasama
dengan lembaga/instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
Dimana garis besar pengembangan kegiatan penelitian dan
pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

a. Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang
dilakukan dosen – dosen diharapkan menghasilkan konsep,
model, prototipe, pengetahuan baru yang bermanfaat bagi
pengembangan UMKM.
b. Kegiatan penelitian yang dilakukan

oleh dosen pada tiap

program studi/ laboratorium dan pusat–pusat studi di lingkungan
IBM Bekasi dilaksanakan oleh program studi dan dikoordinir oleh
Lembaga Penelitian.
c. Hasil kegiatan penelitian dosen harus dijadikan sebagai bahan
acuan untuk pengembangan modul, bahan ajar dan rujukan
kegiatan penelitian mahasiswa.
d. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersifat aplikasi
bidang ilmu dilakukan oleh program studi/laboratorium. Sedangkan
Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat melakukan kegiatan

pengabdian pada masyarakat yang sifatnya multidisiplin atau
melibatkan seluruh program studi.
e. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian
pada masyarakat dosen sangat disarankan dan difasilitasi oleh
IBM Bekasi.

5. Arah Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Lain
Institus Bisnis Muhammadiyah Bekasi (IBM Bekasi) sebagai
Perguruan Tinggi juga menjalin Kerjasama ditingkat Internasional,
Nasional, dan Regional/Lokal.
a. Internasional
Mengembangkan

kerjasama

dalam

bentuk

pertukaran

mahasiswa, dan pertukaran informasi ilmiah antara IBM Bekasi
dengan Life Holding Co.Ltd. SF1.Inc di Jepang.

b. Nasional
Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah tingkat
pusat dalam aktivitas yang saling menguntungkan.
1) Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain
baik PTN, maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergi
pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
2) Mengembangkan

kerjasama

dengan

pusat-pusat

pengembangan ilmu pengetahuan baik institusi pendidikan
maupun institusi penelitian / institusi pengembangan ilmu.
3) Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional
maupun multinasional yang ada di Indonesia yang saling
menguntungkan.
4) Mengembangkan

kerjasama

dengan

organisasi

non

pemerintah lingkup nasional dalam kerangka pengembangan
akademik.

c. Regional/Lokal
1) Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah
propinsi dan kabupaten yang saling menguntungkan.
2) Mengembangkan kerjasama dengan instansi pendidikan
ditingkat regional maupun lokal.
3) Mengembangkan kerjasama dengan puast pengembangan
ilmu pengetahuan setempat.
4) Mengembangkan
organisai

kerjasama

dengan

perusahaan

dan

non pemerintah lingkup regional/lokal.

6. Arah Pengembangan Kemahasiswa
Pengembangan kemahasiswaan IBM Bekasi diarahkan untuk
mencetak lulusan yang unggul, mandiri dan religius serta memiliki
daya saing yang tinggi dengan memiliki kemampuan dalam
kebermanfaatan di masyarakat dan kewirausahaan.
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Prodi Manajemen
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Program Studi
Manajemen, prioritas program dan indikator kerja berpedoman pada
Indikator Kinerja Utama (Key Performace Indicator) yaitu sbb:

Sasaran 1: Kompetensi

lulusan

yang

memiliki

lulusan

Sarjana

Manajemen yang Islami dan memiliki keunggulan serta
berkemajuan pada tingkat lokal, regional, dan nasional sesuai
dengan kompetensi yang diselenggarakan oleh Program
Studi Manajemen.

No

1

Indikator
Kinerja
Presentasi
kelulusan
Program
Studi
Manajemen
yang menjadi
profesional,
konsultan,
dan praktisi
ekonom
lainnya.
Persentase
masa tunggu
kelulusan
masa tunggu
>6 bln
Persentase
rata-rata
masa
studi
Program
Studi
Manajemen 4
tahun
Persentase
kelulusan
dengan IPK ≥
3,00
Persentase
angka
drop
out < dari 5%

2

3

Persentase
Program
Studi
Manajemen
melaksanaka
n seminar dan
kuliah
tamu/kuliah
umum
tiap
semester

Persentase
kehadiran
dosen > 10
kali
pertemuan
pada masingmasing mata
kuliah

Stategi Pencapaian
Meningkatkan
mutu
kelulusan
pada
Program
Studi
Manajemen
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.
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.

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%

<5%

<5%

<5%

<3%

<2%

50%

70%

80%

90%

100%

70%

75%

85%

90%

100%

4

5

6

7

8

9

Persentase
evaluasi
perkuliahan
yang
dilakukan
Ketua
Program
Studi
Persentase
lulusan
Program
Studi
Manajemen
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

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

Mendirikan
Gugus
Mutu pada Program
Studi
Manajemen
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
Manajemen
dan
adanya kegiatan rutin
semesteran
dan
tahunan.
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

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

5%

15%

25%

45%

65%

45

60

90

120

135

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

Indikator Kerja

Strategi Pencapaian

1

Akreditasi
Program Studi
Manajemen

Menyusun
borang
Program
Studi
Manajemen
dan
mengajukannya
kepada BAN PT
Menyelenggarakan
bimbingan
dan
pelatihan
tentang
penelitian

2

3

4

5

6

7

8

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

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
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

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

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 Manajemen.
No Indikator Kerja
Persentase civitas
akademika
Program
Studi
Manajemen dalam
berbusana
yang
sesuai
dengan
ajaran Islam
1

2

3

4

5

Persentase civitas
akademika
Program
Studi
Manajemen untuk
melakukan sholat
tepat
pada
waktunya
dan
berjamaah.
Persentase
kemampuan baca
tulis Al-Qur’an bagi
civitas akademika
Program
Studi
Manajemen
bagi
yang
beragama
Islam
Persentase civitas
akademika
Program
Studi
Manajemen dalam
mengikuti pengajian
rutin tri wulanan

Persentase civitas
akademika
Program
Studi
Manajemen yang
memahami
dan
menerapkan

Strategi
Pencapaian
Menetapkan
penggunaan
busana
bagi
civitas akademika
Program
Studi
Manajemen 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.
Menyelenggaraka
n pembinaan
secara rutin bagi
dosen dan
mahasiswa yang
belum mampu
baca tulis AlQur’an dengan
baik dan benar
Adanya peraturan
Rektor
tentang
kewajiban
bagi
civitas akademika
Program
Studi
Manajemen
mengikuti
pengajian rutin tri
wulanan
Mengamalkan
Pedoman Hidup
Islami
Warga
Muhammadiyah
dalam kehidupan
sehari-hari.

2019

2020

2021

2022

2023

95%

100% 100% 100% 100%

95%

100% 100% 100% 100%

45%

55%

65%

85%

60%

75%

85%

100% 100%

70%

75%

80%

100% 100%

100%

kepribadian ideologi
Muhammadiyah

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

4

5

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

Persentase tingkat
kepuasan
dalam
pelaksanaan
kerjasama
dalam
Program
Studi
Manajemen

Persentase tingkat
kepuasan
mitra
kerjasama dengan
Program
Studi
Manajemen

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
dalam
maupun luar
egeri.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
tindak
lanjut
pelaksanaan
kerjasama
yang
menguntungka
n kedua belah
pihak.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
tindak
lanjut
pelaksanaan

2019

2020

2021

2022

2023

18

25

30

35

40

10

15

20

25

30

3

5

7

9

11

50%

60%

70%

80%

90%

40%

50%

60%

70%

80%

6

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

kerjasama
yang
menguntungka
n kedua belah
pihak.
Mendorong
dosen
tetap
Program Studi
Manajemen
aktif
dalam
berbagai
organisasi
profesi, sosial,
kemasyarakat
an
dan
keagamaan
yang
aktif
menjadi
anggota dan
pengurus

6

9

12

15

18

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

No

Indikator Kerja

Jumlah dosen tetap
Program
Studi
Manajemen
yang
1 memiliki
latar
belakang pendidikan
yang sesuai dengan
bidangnya.
Persentase
dosen
Program
Studi
Manajemen
yang
2 menerapkan proses
perkuliahan sesuai
dengan
Manual
Mutu.
Jumlah
tenaga
kependidikan yang
memiliki
gelar
sarjana.
3

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

Memberikan
kesempatan
dan memotivasi
tenaga
kependidikan
untuk
melanjutkan
studi ke jenjang
sarjana.
Jumlah dosen tetap Memberikan
Program
Studi kesempatan
4
Manajemen
yang dan memotivasi
sudah bergelar S3
dosen
tetap

2019

2020

2021

2022

2023

6

6

6

8

8

80%

80%

85%

90%

100%

6

8

10

10

12

0

0

1

2

3

Jumlah dosen tetap
Program
Studi
Manajemen
yang
memiliki
jabatan
fungsional sebagai
Lektor dan Lektor
5
Kepala

6

7

Jumlah dosen tetap
Program
Studi
Manajemen
yang
memiliki NIDN dan
jabatan
fungsional
sebagai Asisten Ahli

Adanya
pelatihan
khusus dosen tetap
Program
Studi
Manajemen sesuai
dengan kebutuhan

Adanya
pelatihan
khusus
tenaga
kependidikan untuk
mengikuti berbagai
8 pelatihan
sesuai
kebutuhan

Program Studi
Manajemen
untuk
melanjutkan ke
jenjang Doktoral
Memfasilitasi
usulan
pengajuan
jabatan
fungsional
dosen
tetap
Program Studi
Manajemen dari
Asisten Ahli ke
Lektor dan dari
Lektor ke Lektor
Kepala
Memfasilitasi
usulan
pengajuan
dosen
tetap
Program Studi
Manajemen berNIDN
dan
diusulkan untuk
mendapatkan
jabatan
fungsional
Asisten Ahli
Mengadakan
dan
memfasilitasi
dosen
tetap
Program Studi
Manajemen
untuk mengikuti
berbagai
pelatihan sesuai
kebutuhan
Mengadakan
dan
memfasilitasi
tenaga
kependidikan
untuk mengikuti
berbagai
pelatihan sesuai
kebutuhan

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 Manajemen.

No

1

2

3

4

5

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

Strategi
Pencapaian
Mengadakan
workshop dan
pelatihan
tentang
kewirausahaa
n
Membentuk
unit
usaha
yang dikelola
oleh Program
Studi
Manajemen
Memfasilitasi
dan membantu
untuk
kemajuan unit
usaha
yang
dirintis
oleh
Himpunan
Mahasiswa
Manajemen

Memfasilitasi
dan membantu
untuk
kemajuan unit
usaha
yang
dirintis
oleh
Himpunan
Alumni
Program Studi
Manajemen
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 Indikator Kerja

1

Persentase
ketersediaan ruang
kuliah
dengan
jumlah mahasiswa
perkelas Program
Studi Manajemen

Rasio
jumlah
sarana
komputer
per mahasiswa 1:10
2

3

4

5

6

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

Jumlah
laboratorium
praktikum
yang
dimiliki
Program
Studi Manajemen

Persentase
ketersediaan
ruangan penunjang
perkuliahan

Persentase
ketersediaan
gedung/ruangan
pendukung lainnya
(seperti job center,

Strategi
Pencapaian
Meningkatkan
kenyamanan
ruang
kuliah
dengan jumlah
mahasiswa
perkelas pada
Program Studi
Manajemen
Menambah
dan
meningkatkan
jumlah
komputer yang
memadai pada
pelaksanaan
praktikum
di
Program Studi
Manajemen
Mengadakan
sosialisasi
terhadap
seluruh civitas
akademika
tentang
layanan
akademik
berbasis web.
Menambah
dan
melengkapi
laboratorium
praktikum
Program Studi
Manajemen
dan
fasilitas
pendukungnya
.
Menambah
kebutuhan
ruang
kuliah
disertai sarana
pendukungnya
yang
lebih
memadai.
Melakukan
pengembanga
n ketersedian
gedung/ruang
an pendukung

2019

2020

2021

2022

2023

80%

80%

90%

100% 100%

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%

student
center,
perpustakaan,
gedung serba guna,
dan lain-lain)

7

Persentase
ketersediaan
sarana ibadah dan
asrama mahasiswa

(seperti
job
center, student
center,
perpustakaan,
gedung serba
guna, dan lainlain) yang lebih
memadai,
Membangun
Masjid
dan
asrama
mahasiswa di
kampus yang
representative

25%

25%

55%

75%

75%

C. Bahan Ajar dan Pembelajaran
Program Studi Manajemen IBM Bekasi mendukung sepenuhnya kepada
setiap dosen pengampu dalam membuat bahan ajar, jurnal, penerbitan
buku, dan/ataupun jenis bahan ajar lain Secara umum, bahan ajar dan
pembelajaran Program Studi Manajemen merupakan penjabaran dari halhal sebagai berikut:
1) Evaluasi dan analisis bahan ajar dan pembelajaran Program Studi
Manajemen yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya;
2) Pengembangan dan perbaikan proses pembelajaran, khususnya
dalam pemenuhan kuantitas, kualitas, dan kapasitas laboratorium
yang dibutuhkan dan perpustakaan;
3) Mendorong dan memfasilitasi keikutsertaan para dosen Program
Studi Manajemen 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;

D. Penelitian
Program

Studi

Manajemen

merencanakan

adanya

pelaksanaan

penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun
kelompok minimal satu tahun sekali dengan hal-hal sbb:
a) Tingkat partisipasi dosen dalam melakukan penelitian meningkat;
b) Daya saing dosen dalam memperoleh hibah penelitian meningkat;
c) Kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah dibidang
pendidikan yang memenuhi standar ilmiah meningkat;
d) Publikasi

hasil

penelitian

pada

jurnal

nasional

terakreditasi

dan Internasional meningkat;
e) Hasil penelitian dosen dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan
kegiatan pengabdian masyarakat;
f) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen meningkat;
g) Terjalin kerjasama institusional dengan lembaga lain dalam bidang
penelitian.

E. Pengabdian Kegiatan Masyarakat
Program

Studi

Manajemen

merencanakan

adanya

pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen, baik secara
perorangan maupun kelompok minimal satu tahun sekali dengan hal-hal
sbb:
a) Daya saing dosen dalam memperoleh hibah pengabdian masyarakat
yang bersumber baik dari IBM Bekasi maupun dari luar meningkat;
b) Hasil PKM dosen harus terpublikasi;
c) Jumlah

program

kreativitas

mahasiswa

yang

berkenaan

dengan pengabdian meningkat;
d) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian dosen meningkat;
e) Jumlah

kerjasama

institusional

dengan

lembaga

lain

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meningkat;
f) Jumlah IPTEK bagi masyarakat meningkat.

dalam

F. Al Islam dan Kemuhammadiyahan
Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, antara lain dengan adanya
kebijakan yang mendorong atau memotivasi seluruh civitas akademika
Program Studi Manajemen 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 AlQur’an dengan bekerja sama dengan Pusat Studi Pengembangan AlIslam dan Kemuhammadiyahan.

BAB VI
PENUTUP

Renstra Operasional (RENOP) Prodi Manajemen ini merupakan arahan
kebijakan dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan
dan pengembangan program studi. RENOP Prodi ini akan mendasari
penyusunan Rencana Strategis (Renstra), atau Program Kerja Studi
Manajemen 5 (lima) tahun mendatang dalam kurun waktu 2019-2023.

Rencana Operasional (RENOP) Prodi Manajemen ini disusun berdasarkan
visi dan misi Program Studi Manajemen 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
Manajemen.

Program pendidikan Sarjana Manajemen 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.

