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KATA PENGANTAR

Puji sedalam syukur kehadirat Allah SWT. karena berkat bimbinganNya penyusunan Rencana Strategis Program Studi Ekonomi Syariah 20182023 dapat diselesaikan dengan baik. Perkembangan globalisasi yang
sangat pesat terutama dalam bidang ekonomi menimbulkan berbagai
permasalahan baru. Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi prodi
ekonomi syariah yang harus mampu dijawab. Untuk itu diperlukan adanya
kemampuan adaptasi proses pengelolaan prodi yang cepat dan tanggap
dengan perkembangan. Pengelolaan prodi yang diatur secara tersentralisir
memerlukan fleksibilitas untuk merubahnya. Oleh karena itu prodi ekonomi
Syariah harus aktif terhadap tuntutan masa depan serta mampu
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing ditingkat regional dan global,
selain itu harus mampu memberikan layanan keilmuan yang professional.
Untuk menghadapi perubahan tersebut prodi ekonomi Syariah
mengembangkan Rencana Strategisnya untuk jangka waktu 2018-2023.
Rencana ini disusun dengan memperhatikan pelaksanaan Rencana
Strategis STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir dan hasil analisis
SWOT. Selanjutnya dalam RENSTRA ini dikembangkan kebijakan,
sasaran, strategi, program kerja, dan indikator kinerja dengan standar
mutu nasional.
Keseluruhan upaya mengembangkan prodi ekonomi Syariah
bertumpu pada wawasan kebangsaan dan penghayatan terhadap
kemajemukan budaya pluralism, dan landasan falsafah kehidupan kampus
yang ilmiah dan professional. Renstra prodi ekonomi Syariah tahun 20182023 Selanjutnya dijabarkan ke dalam RENOP sebagai rujukan dalam
penyusunan kegiatan prodi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk
mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program.
Berhasilnya implementasi RENSTRA ini sangat tergantung pada
pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya segenap unsur di
lingkungan Prodi serta dukungan dari STEBIS Darussalam Ogan
Komering Ilir dan pihak terkait. Semoga RENSTRA Prodi Ekonomi Syariah
ini dapat diimplementasikan

dalam mengembangkan kegiatan, menjadi dasar dalam penyusunan
rencana kerja, dan memberikan kontribusi positif di masa yang akan datang
dalam mewujudkan kualitas Tridarma Perguruan yang lebih baik.

Ogan Komering Ilir, Maret 2018
Ketua Prodi,

Moh. Isnan,M.E.

I.

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di
dunia. Indonesia juga cukup berperan dalam forum regional ASEAN dan
forum global seperti APEC serta G-20. Dalam jangka pendek, Indonesia
menghadapi tantangan dengan berlakunya Asean Economic Community
(AEC) dan Asean-China Free Trade Area (ACFTA). Mobilitas produk
barang dan jasa secara bebas dalam kawasan Asia Tenggara dan
Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak menjadi tumpuan pangsa
pasar terbesar di kawasan ini.
Profil tingkat pendidikan masyarakat masih belum baik. Proporsi
tertinggi masih terletak pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dasar
sebesar 65%, disusul masyarakat berpendidikan menengah 27%, dan
masyarakat

dengan Pendidikan tinggi sekitar 8%.

Komposisi ini

berimplikasi bahwa sebagian besar masyarakat mengisi lapangan
pekerjaan dari jenis industri menengah ringan, diikuti dengan industri
menengah berat dan sebagian kecil mengisi lapangan pekerjaan dan jenis
pekerjaan pada industri berbasis riset.
Atas dasar kondisi, dan tantangan saat ini, Renstra prodi Ekonomi
Syariah 2018-2022 diarahkan pada penyiapan lulusan yang cendekia
yang memiliki hard skills, soft skills, dan kemampuan berwirausaha agar
mampu bersaing pada era AEC dan ACFTA.
Program studi Ekonomi Syariah yang sudah ada sejak tahun 2010
merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di STEBIS
Darussalam Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir mempunyai tanggung
jawab dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
profesional yang dibutuhkan dalam pembangunan khususnya di bidang
ekonomi syariah. Di samping itu, terus mengembangkan diri dan
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Sudah sepatutnya sebagai lembaga akademik yang sangat
menyadari pentingnya beradaptasi dengan perubahan, Prodi Ekonomi
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Syariah merespon berbagai dinamika tersebut sebagai sebuah peluang
sekaligus tantangan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas
yang mampu menjawab hal tersebut. Tuntutan memahami Ilmu ekonomi
syariah dewasa ini berkembang pesat melalui berbagai intansi yang
berlebelkan syariah. Seperti adanya bank-bank syariah, pegadaian
syariah, asuransi syariah dan sebagainya.
II. VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi
Menjadi Program Studi Ekonomi Syariah Yang Unggul Dan Terkemuka di
Sumatera Selatan Dalam Menghasilkan Ekonom Islam Yang Kompetitif,
Profesional, Dan Berkarakter Daya Saing Pada Tahun 2043 .

B. Misi
1. Menyelenggarakan pembinaan etika yang konsisten kepada
kebenaran berlandaskan islam;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, unggul,
kompetitif, dan professional bidang ekonomi syariah yang dilandasi
akhlak al-karimah;
3. Melakukan kajian-kajian atau penelitian-penelitian ilmiah dalam
bidang ekonomi Syariah;
4. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak mengenai
perkembangan dan prospek ekonomi syariah.
C. Tujuan
1. Menghasilkan pembinaan etika yang konsisten kepada kebenaran
berlandaskan islam.
2. Menghasilkan proses pembelajaran yang berkulitas, unggul,
kompetitif, dan profesional bidang ekonomi Syariah yang dilandasi
akhlak al-karimah.
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3. Menghasilkan kajian-kajian atau penelitian-penelitian ilmiah dalam
bidang ekonomi syariah.
4. Menghasilkan

kemitraan

dengan

berbagai

pihak

mengenai

perkembangan dan prospek ekonomi syariah.
III. KOMPETENSI LULUSAN

Lulusan Prodi Ekonomi Syariah diharapkan menjadi lulusan yang
profesional pada bidang ekonomi syariah. Untuk mencapai hal tersebut
ada beberapa hal yang harus mampu dilakukan:
1. Memahami pengetahuan dasar ekonomi syariah secara objektif
sehingga dapat diinterpretasikan dalam menjawab persoalan ekonomi
syariah di tengah masyarakat.
2. Mampu mempraktikkan ilmu lembaga keuangan syariah baik bank
maupun non bank.
3. Mampu melakuan penenitian di bidang ekonomi syariah.
4. Mampu melaksanakan dan menghayati kode etik keilmuan, penelitian
dan profesi.
IV. PRINSIP KERJA

Pengelolaan Prodi Ekonomi Syariah dilaksanakan mengacu pada
prinsip kerja STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir,
yaitu sebagai berikut:
1. Transparansi dan partisipasi. Semua penyelenggaraan program harus
bersifat terbuka dan melibatkan berbagai unsur terkait secara aktif,
baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.
2. Akuntabilitas. Setiap program yang dilaksanakan harus dapat
dipertanggungjawabkan baik secara moral, sosial maupun hukum.
3. Kualitas

dan

layanan.

Penyelenggaraan

program

harus

mengedepankan kualitas dan berorientasi layanan bukan dilayani
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4. Normatif. Penyelenggaraan program harus berorientasi dan taat
kepada norma yang berlaku baik norma hukum, agama maupun
konvensi.
5. Aksesibilitas. Penyelenggaraan program harus mampu memberi
kemudahan akses kepada semua pihak termasuk individu dengan
kebutuhan khusus.
6. Networking. Penyelenggaran program harus dilandasi oleh semangat
dan gerakan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk
mempermudah pencapaian visi dan misi.

V. DASAR PERENCANAAN

1.

Rencana

Strategis

Kebudayaan

yang

(Renstra)
tertuang

Kementerian
dalam

Pendidikan

Kebijakan

dan

dan

Strategi

Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2025.
2.

Rencana Strategis (Renstra) STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir Ogan
Komering Ilir 2010 – 2017.

3.

Berbagai kebijakan pendidikan dan kebijakan pemerintah lainnya yang
berlaku di lingkungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

4.

Hasil evaluasi diri Prodi Ekonomi Syariah.

5.

Masukan dari Senat STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir Ogan
Komering Ilir, civitas akademika, dan staf.

VI. ARAH PENGEMBANGAN

Untuk mencapai visi prodi ekonomi syariah hingga tahun 2022
diarahkan pada:
1.

Penjaminan mutu penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi
dengan acuan standar penilaian BAN-PT, SN-DIKTIS dan merujuk
pada tercapainya SPMI.
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2.

Pengembangan dan peningkatan mutu sarana perkuliahan dan
perkantoran.

3.

Peningkatan mutu kinerja sivitas akademika dan tenaga administrasi;

4.

Penilaian kinerja dosen secara berkala dengan mengacu pada SKP.

5.

Peningkatan kinerja tenaga administrasi dengan meninjau dan
merumuskan kembali tupoksi, SOP dan penerapan sistem pengisian
satuan kinerja pegawai secara berkelanjutan.

6.

Pemantapan dan peningkatan kerja sama dan daya saing

VII. ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. Kekuatan
1. Bidang Akademik
a. Terdapat seorang Profesor ahli dalam bidang ekonomi syariah.
b. Jumlah dosen prodi ekonomi syariah yang sedang mengambil
program doktoral sebanyak 2 orang.
c. Tingginya motivasi dosen untuk mengurus kenaikan pangkat
yang diajukan secara kolektif.
d. Adanya program magang (PKL) yang secara komplementer
mendukung visi, penyelenggaraan misi, dan tercapainya tujuan
prodi ekonomi syariah.
e. Prodi ekonomi telah memiliki dokumen mutu, dan SOP untuk
semua bidang, dan berusaha menerapkan dokumen tersebut
secara konsisten sebagai acuan pelaksanaan kerja.
f. Rerata IPK lulusan > 3.
g. Banyak alumni yang dapat bekerja baik di instansi pemerintah
maupun swasta.
2. Bidang Manajemen Sumber Daya
a. Sistem perencanaan dan manajemen prodi secara umum sudah
menuju sistem terintegrasi, ditinjau ulang secara berkala, dan
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mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan prodi ekonomi
syariah.
b. Layananan

yang

berkesinambungan

berorientasi
berdampak

pada
pada

upaya

perbaikan

peningkatan

kualitas

akademik dan kualitas layanan.
c. SOP sebagai standar pelaksanaan kegiatan yang telah dimulai
diberlakukan sejak tahun 2014 dan akan ditinjau ulang secara
berkala, direvisi dan ditambah sesuai kebutuhan.
3. Bidang Kemahasiswaan
a. Pembinaan dan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat variatif
dan kondusif, berdampak positif terhadap pengembangan
potensi mahasiswa. Kegiatan minat dan bakat sudah terprogram
secara rutin dan dilaksanakan sesuai jadwal.
b. Mahasiswa sering dilibatkan pada kegiatan yang bertaraf
nasional.
c. Beasiswa diberikan oleh pemerintah melalui Diktis, kopertais,
pihak swasta, melalui berkas di STEBIS Darussalam Ogan
Komering Ilir Ogan Komering Ilir sesuai persyaratan yang
diminta pemberi beasiswa. Beasiswa diberikan umumnya untuk
jangka sampai selesai, kemudian mahasiswa peminat harus
mengikuti seleksi lagi. Beasiswa Bidik Misi diberikan Pemerintah
melalui Diktis sejak tahun 2015 hingga sekarang, untuk masa
empat tahun dengan evalusia prestasi penerima pada setiap
semester.
d. Kebijakan STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir dalam
mengalokasikan 10 % dari dana mahasiswa untuk kegiatan
kemahasiswaan,

berdampak

positif

terhadap

peningkatan

kinerja organisasi kemahasiswaan di tingkat prodi.
4. Bidang Kerja Sama
a. Febi UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, dalam bidang
pengajran dan pegembangan riset untuk dosen.
b. Mengadakan MoU dengan Pemerintah Daerah;
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c. Membangun kerjasama dengan bank-bank syariah dan lembaga
non bank untuk tempat praktek atau magang;
d. Mengadakan MoU dengan pihak BRI Syariah untuk fasilitas
Bank Mini.
B. Kelemahan
1. Bidang Akademik
a. Produktifitas karya ilmiah dosen masih rendah.
b. Jumlah karya ilmiah para dosen yang termuat dalam jurnal
nasional terakreditasi masih sangat terbatas.
c. Belum ada dosen yang Lektor Kepala saat ini dari 15 dosen.
d. Sebahagian lama studi mahasiswa masih belum mampu
mencapai target 4 tahun.
2. Bidang Manajemen Sumber Daya
a. Sarana perkuliahan dan perkantoran belum memadai, terutama
ruang

kuliah,

perpustakaan,

ruang

pembelajaran sarana teknologi

kerja

dosen,

media

informasi (komputer

dan

internet) untuk dosen dan mahasiwa. Banyak bangunan yang
belum selesai tapi dipaksakan untuk dijadikan lokal sehingga
memerlukan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan
bangunan tersebut.
b. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi belum berfungsi
secara optimal.
c. Layanan administrasi belum efektif pada semu tingkat, terutama
pada

nilai

mahasiswa,

kenaikan

pangkat

dosen

dan

pembimbingan akdemik.
d. Manajemen prodi yang belum efektif terutama pemberdayaan
staf.
e. Belum adanya komputer khsusus untuk ruang prodi, masih
menggunakan laptop pribadi.
f. Belum adanya teknisi tetap.
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3. Bidang Kemahasiswaan
a. Minat mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang pelaran ilmiah
masih rendah, sehingga masih sedikit yang meraih prestasi
akademik baik pada tingkat kabupaten atau sampai nasional.
b. Pengurus BEM hanya didominasi oleh organisasi eksternal
tertentu sehingga mahasiswa kurang berpartisipasi untuk ikut
kegiatan BEM.
c. Kegiatan BEM kurang diminati mahasiswa sehingga program
kegiatan tidak tersosialisasi dengan baik.
d. Partisipasi alumni pada kegiatan prodi sangat terbatas dan
bersifat insidental.
e. Kemampuan berbahasa Inggris dan Arab terbatas dan bersifat
insidental.
f. Kemampuan

berbahasa

Inggris

dan

Arab

masih

perlu

mendapatkan perhatian semua pihak.
g. Sebahagian mahasiswa kuliyah sambil bekerja sehingga
mengurangi minat mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan
kemahasiswaan.
4. Bidang Kerja Sama
a. Kemampuan membangun jaringan kemitraan kerja sama saling
menguntungkan dan berkesinambungan terutama dengan
lembaga keuangan Bank dan non bank belum optimal. Ruang
lingkup, jaringan maupun kemampuan di bidang kerja sama
masih terbatas pada kegiatan akademik yang bersifat temporer.
b. Kerja sama dengan dunia usaha, industri, dan pemerintah
daerah Ogan Komering Ilir belum berjalan optimal.
C. Peluang
1. Bidang Akademik
a. Prodi Ekonomi Syariah berpeluang menjadi pusat kajian
ekonomi syariah di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
atau lebih
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luas secara nasional untuk menjawab isu-isu aktual dan
kontroversial di bidang ekonomi syariah.
b. Prodi ekonomi syariah berpeluang menjadi mitra bagi lembaga
keuangan syariah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
c. Prodi ekonomi syariah berpeluang mensinergikan ilmu ekonomi
syariah

dengan

ekonomi

konvensional

dalam

menjawab

persoalan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
2. Bidang Manajemen Sumber Daya dan Kerja Sama
Lokasi kampus yang strategis berada di perbatasan Kab.
Ogan Komering Ilir Prov. Jambi dan Kab. Muratara Prov. Sumsel,
dengan sumber daya yang memadai memberi peluang kepada
prodi ekonomi syariah untuk daya tarik kompetitif secara nasional.
3. Bidang Kemahasiswaan
a. Kesempatan memasuki berbagai lapangan kerja semakin
terbuka, baik instansi pemerintah maupun swasta seiring
dengan tergalinya berbagai potensi keahlian mahasiswa di
berbagai bidang minat dan bakat.
b. Kesempatan bagi mahasiswa untuk menjalin kerja sama di
bidang penalaran, kegiatan seni, dan sastra dengan berbagai
institusi, lembaga, dan dunia usaha dan industri barang dan
jasa.
c. Tersedia kesempatan untuk memperoleh hibah kompetisi dari
Diktis untuk peningkatan program kreativitas mahasiswa,
kewirausahaan,

organisasi

kemahasiswaan,

dan

asosiasi

bidang keahlian mahasiswa.
d. Tersedia sumber beasiswa yang semakin variatif dan nilai dana
yang semakin tinggi, sehingga meningkatkan motivasi belajar
mahasiswa.
e. Jenis dana kegiatan organisasi kemahasiswaan semakin
banyak, baik dari prodi, STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir
Ogan Komering Ilir, maupun dari Diktis.
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4. Bidang Kerja Sama
a. Kerja sama dalam bidang menjawab permasalahan ekonomi
umat dan riset kolaboratif dengan dosen perguruan tinggi lain
guna memberikan kesempatan dalam meningkatkan kualitas
SDM.
b. Prodi Ekonomi Syariah berpeluang menjadi pusat ekonomi
syariah terutama dengan adanya Bank Mini yang mengarah
pada

perbaikan

pendidikan

yang

diprogramkan

oleh

pemerintah.
c. Tersedianya beragam beasiswa bagi dosen dan mahasiswa
akan membantu meningkatkan mutu SDM.
d. Pengembangan program kerja sama dengan perguruan tinggi
lain, serta institusi pemerintah dan nonpemerintah.
e. Keahlian di bidang olahraga, akademik dan seni pada
mahasiswa

ekonomi

syariah

membuka

peluang

untuk

mengembangkan berbagai jenis kerja sama di bidang tersebut
D. Tantangan
1. Bidang Akademik
a. Instrumen penilaian BAN-PT yang standarnya semakin tinggi.
b. Persaingan dalam berbagai bidang yang semakin ketat.
c. Tuntutan ketersediaan data base yang semakin lengkap, cepat
dan akurat.
d. Tuntutan kualitas lulusan yang kompetitif, terampil dan fleksibel.
e. Tuntutan layanan yang cepat, akurat dan manusiawi.
f. Tuntutan merespon perubahan kebijakan pemerintah secara
tepat waktu.
2. Bidang Manajemen dan Kerja Sama
a. Pemberlakuan

berbagai

kebijakan

pendidikan

menuntut

pengembangan prodi Ekonomi Syariah yang selalu responsif
terhadap perubahan dan peningkatan kinerjanya.
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b. Tuntutan layanan yang profesional bagi masyarakat akademik
dan masyarakat luas merupakan tantangan bagi Prodi Ekonomi
Syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dan informasi
dalam segala bidang.
c. Perkembangan

pesat

prodi

sejenis

dan

lembaga

lain

memberikan tantangan kepada prodi ekonomi Syariah untuk
meningkatkan kinerja, daya saing, dan kerja sama.
d. Tantangan terhadap informasi dan perkembangan ipteks yang
sangat cepat, terutama mengenai perkembangan isu-isu aktual,
menuntut berbagai penambahan sarana, dan peningkatan
kompetensi SDM.
VIII.

ARAH KEBIJAKAN PRODI EKONOMI SYARIAH 2018-2022

NO.

KOMPONEN

1.

Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran serta strategi
pencapaian

2.

Tata Pamong,
3. Penguatan sistem manajemen dan
Kepemimpinan, sistem
kepemimpinan program studi yang humanis,
pengelolaan dan
profesional, dan akuntabel terintegrasi
penjaminan mutu
dengan SPMI STEBIS Darussalam Ogan
Komering Ilir Ogan Komering Ilir.
Mahasiswa dan
4. Peningkatan mutu lulusan dengan masa
lulusan
tempuh studi yang semakin pendek.
5. Memperkuat upaya pengembangan karakter
mahasiswa.
6. Peningkatan kualitas kegiatan mahasiwa
untuk mendukung pengembangan akademik
bakat minat dan kepribadian.
7. Penguatan manajemen alumni dan
kontribusianya bagi program studi ekonomi
Syariah dan STEBIS Darussalam Ogan
Komering Ilir Ogan Komering Ilir.

3.

ARAH KEBIJAKAN
1. Pengembangan Renstra Prodi yang jelas,
Visioner, realistis dan komprehensif
2. Penguatan dalam tahap implementasi dan
monitoring RENSTRA
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4

Sumber daya manusia

8. Percepatan upaya peningkatan kualifikasi
pendidikan dosen jenjang S3
9. Memperkuat upaya peningkatan mutu dosen
dalam bidang pengajaran, penelitian, dan
pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah.

5.

Kurikulum,
pembelajaran dan
suasana akademik

10. Penyempurnaan kurikulum program studi
sesuai dengan visi misi dan kebutuahn
masyarakat.
11. Peningkatan iklim akademik untuk
menunjang mutu pendidikan

6.

Pembiyaan, sarana
prasana dan sistem
informasi

12. Pelengkapan dan penyempurnaan seluruh
sarana dan prasarana pembelajaran
13. Penyempurnaan sistem informasi untuk
mendukung kegiatan akademik dan
administrasi yang dapat diakses dengan
mudah.

7.

Penelitian,
pengabdian kepada
masyarakat, dan kerja
sama dan publikasi
ilmiah

14. Mendorong dan memfasilitasi semua
dosen tetap untuk melakukan penelitian
dan pengabdian masyarakat.
15. Memperkuat upaya dan sistem untuk
menjamin mutu penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
16. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai
instansi pada tingkat lokal, nasional dan
internasional.

IX. PROGRAM KERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PRODI
EKONOMI SYARIAH PERIODE 2018-2022
Untuk periode 2018-2022 prodi Ekonomi Syariah menetapkan
program kerja sebagai berikut:
1. Peningkatan mutu layanan dan perluasan kerjasama di bidang
pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Peningkatan mutu dan relevansi lulusan.
3. Peningkatan tenaga dosen dan tenaga kependidikan .
4. Peningkatan kapasitasa dosen;
5. Pemantauan dan evaluasi berbasis kinerja.
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6. Peningkatan suasana akademik yang kondusif terhadap terciptanya
inovasi,

kreativitas,

dan

keunggulan

serta

kesiapan

dalam

menjawab perubahan.
X.

PENUTUP
Rencana strategi tahun 2018-2023 ini disusun merupakan dasar
pengembangan dari pengembangan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Tahunan STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir Ogan
Komering Ilir. Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan ke
dalam Rencana Operasional (Renop) sebagai rujukan dalam
penyusunan kegiatan.
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