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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:1) mendukung 

koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 

pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya 

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan 

berkelanjutan.  

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun  2015-

2030 yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, 

pendidikan dan agama memiliki kedudukan dan fungsi yang tak terpisahkan 

dalam kerangka pembangunan nasional di bawah payung pembangunan 

sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Salatiga sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab 

yang besar dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan 

dan penanaman nilai-nilai agama. 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga diselenggarakan untuk: 1) 

memenuhi tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, 

dan lembaga sosial dalam melindungi hak-hak anak untuk memeluk ajaran 

agamanya meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama, 

serta 2) memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan  

bangsa. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 43 ayat (1,2). 

Rencana strategik (Renstra) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Salatiga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mengarahkan 



3 
 

pencapaian tujuan organisasi. Renstra Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Salatiga akan mampu memberikan arah dalam penyusunan rencana 

operasional dan rencana kegiatan. Renstra Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Salatiga akan menjadikan semua orang memiliki persepsi dan 

kesatuan langkah dalam pencapaian tujuan organisasi. Rencana strategik 

(Renstra) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga ini akan berlaku mulai 

tahun 2015-2018. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 143 Tahun 2014, tanggal 

17 Oktober 2014 tentang alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Salatiga menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga maka 

dibutuhkan Rencana Strategik (Renstra) tingkat fakultas.  

Rencana strategik (Renstra) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

disusun berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) IAIN Salatiga. Penyusunan 

Renstra ini melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penelaahan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga yang dilakukan oleh pimpinan dan tim penyusun. 

2. Penelaahan Renstra IAIN Salatiga yang dilakukan oleh pimpinan dan tim 

penyusun 

3. Penjaringan aspirasi dari civitas akademika dan stake holder. 

4. Penyusunan draf Renstra oleh tim penyusun 

5. Loka karya Renstra yang diikuti oleh semua civitas akademika FEBI IAIN 

Salatiga 

6. Pembahasan Renstra oleh pimpinan fakultas dan dosen 

7. Penetapan Renstra  

 

B. Landasan Hukum Renstra Tahun 2015-2018 

1. Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 

menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 

 

C. Sejarah dan Posisi Strategik IAIN Salatiga 

1. Sejarah 

Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berawal dari 

Jurusan Syariah dengan salah satu Program Studinya yaitu Keuangan dan 

Perbankan Islam (KPI-D3) pada tahun 2002. Dalam perjalanannya, 

Jurusan Syariah membuka Program Studi Manajemen Keuangan Syariah 

(MKS-S1). Berdasarkan nomenklatur Kementerian Agama tentang 

penataan program studi di PTAI program maka Program Studi MKS-S1 

berubah menjadi Program Studi Perbankan Syariah (PS-S1) berdasarkan 

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1429 Tahun 2012.  

2. Posisi Strategik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Salatiga pada tahun 2015-2018  

Dalam kerangka pembangunan nasional, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga memiliki peran strategis dalam 

melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 

31 amandemen keempat UUD 45 ayat iii dan iv yang menyatakan: 

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 

Undang-Undang; Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Selanjutnya, 

ditegaskan dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : (a) 

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (b) Negara 

menjamin kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk memeluk agamanya 
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masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Salatiga menjalankan amanah untuk melindungi hak dalam memperoleh 

pendidikan dan pengajaran sekaligus menjalankan kewajiban negara 

dalam pembinaan dan pengamalan ekonomi dan bisnis Islam. 

Keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Salatiga juga dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama 

pembangunan nasional jangka panjang Indonesia, yaitu (a) sebagai 

wahana untuk melaksanakan tugas negara, masyarakat, dan pemerintah 

dalam memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan ekonomi dan bisnis 

Islam, (b) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dan (c) 

mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

Dalam dimensi pemenuhan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga berperan sebagai pelaksana tugas negara dalam 

melindungi terwujudnya pemenuhan salah satu hak asasi manusia melalui 

penyediaan layanan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ekonomi 

dan bisnis Islam. Dalam dimensi perwujudan masyarakat berakhlak mulia, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  IAIN Salatiga berperan 

sebagai penyedia layanan pendidikan ekonomi dan bisnis Islam yang 

relevan dan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi bangsa. Pada 

dimensi penyedia landasan daya saing bangsa, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga memberikan layanan pendidikan yang 

bermutu untuk menjawab tantangan global terhadap kebutuhan sumber 

daya manusia yang unggul baik di bidang ilmu pengetahuan ekonomi dan 

bisnis Islam maupun karakter tangguh dalam sikap dan perilaku beragama. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga dalam 

bingkai ideologi negara dan misi jangka panjang, menempati posisi 

strategik yang diharapkan mampu mewarnai dinamika pembangunan 

ekonomi bangsa Indonesia. Posisi strategik tersebut mewarnai aspek 
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pembangunan pendidikan ekonomi dan bisnis Islam peserta didik, ilmu 

pengetahuan dan teknologi  masyarakat secara luas.  

Pemenuhan hak dan peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak 

mulia merupakan kata kunci yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga dalam aspek pembangunan individu. 

Nilai-nilai dasar maqasyidul syariah menjadi dasar bagi pengembangan 

ekonomi dan bisnis Islam. Pada pembangunan masyarakat secara luas, dua 

posisi strategik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga 

dipertegas dengan memajukan peradaban serta kesejahteraan ekonomi 

umat, dan mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Pada 

pembangunan bangsa Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga diharapkan mampu mewujudkan bangsa yang 

berdaya saing. 

Secara khusus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Salatiga memiliki posisi strategis dalam membangun Kota Salatiga yang 

memiliki karakteristik : kota pendidikan, kota transit atau kota 

peristirahatan, dan kota yang  memiliki karakteristik masyarakat heterogen 

serta jalur lintas bisnis Semarang dan Solo. Kaitan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga dengan Salatiga dalam konteks sebagai  

kota pendidikan, memiliki peran memberikan akses pendidikan pada 

masyarakat. Salatiga sebagai kota transit atau kota peristirahatan, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga memiliki peran dalam 

menyiapkan masyarakat yang siap menerima wisatawan dari luar daerah 

dan sebagai jalur lintas bisnis Semarang dan Solo, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga memiliki peran dalam menyiapkan 

SDM dan perkembangan bisnis di Salatiga. Salatiga sebagai kota yang 

memiliki karakteristik masyarakat heterogen terdiri dari berbagai etnis, 

suku bangsa di Indonesia, maupun dari berbagai negara yang ada di dunia, 

IAIN Salatiga memiliki peran dalam mewujudkan sebagai kota yang aman 

dan damai. 
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3. Kerangka Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Salatiga 

Ada tujuh kerangka dasar yang melandasi implementasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga yang terdiri dari: 

a. Nilai-nilai agama dan budaya luhur sebagai spirit 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga 

mengintegrasikan nilai bisnis Islam dan budaya luhur dalam proses 

pembelajaran 

b. Berbasis partisipasi masyarakat: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga 

diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat guna memenuhi 

kebutuhan aspirasi warganya, oleh sebab itu dilaksanakan atas dasar 

partisipasi masyarakat. 

c. Berorientasi pada kemandirian yang tinggi: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga berpijak 

kepada prinsip kemandirian yang tinggi di tingkat satuan pendidikan 

karena bertumpu kepada partisipasi masyarakat. 

d. Bersifat majemuk dari aspek jalur, jenjang, dan jenis: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga bersifat 

majemuk dari berbagai aspek sehingga memberikan warna tersendiri 

dalam sistem pendidikan nasional. 

e. Nilai-nilai demokratis, keadilan, dan kesetaraan: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga menjunjung 

tinggi nilai-nilai demokratis, berkeadilan, dan berkesetaraan sehingga 

memberikan keberpihakan yang tinggi kepada kelompok masyarakat 

marjinal. 

f. Perhatian pemerintah tanpa mengurangi ciri khas: 

Dengan jelasnya kedudukan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) 

dalam sistem pendidikan nasional, perhatian pemerintah semakin 

dipertegas secara hukum dan peraturan perundangan, sehingga baik 

pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewajiban yang sama 
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dalam memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga dengan tetap 

mempertahankan ciri khas dan kemandiriannya. 

g. Berwawasan kebangsaan Indonesia: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga memiliki 

nilai wawasan kebangsaan Indonesia yang selaras dengan muatan 

pendidikan dan proses tata kelolanya. 

 

D. Alur Penyajian Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Salatiga 

Pembahasan dalam renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

IAIN Salatiga 2015-2018 ini disajikan dalam lima bab yang terkait satu sama 

lain dengan sistematika sebagai berikut. 

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan 

hukum, sejarah, dan posisi strategik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga. 

Bab II membahas analisis kondisi dan asumsi. Dalam hal ini 

menguraikan tantangan dan peluang kondisi eksternal, kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Salatiga, serta menguraikan asumsi-asumsi yang terkait pada tahun 2015-

2018. 

Bab III menguraikan visi, misi, tujuan, fokus kinerja, sasaran, strategi, 

dan kebijakan yang dicapai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

IAIN Salatiga pada tahun 2015-2018. 

Bab IV menguraikan strategi dan indikator berdasarkan sasaran yang 

ingin dicapai pada tahun 2015-2018. 

BAB V berisi penutup, yang menguraikan keterkaitan antara Renstra 

IAIN Salatiga dengan Renop dan Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga dan mengatur ketentuan prosedur perubahan Renstra 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga tahun 2015-2018. 
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BAB II 

ANALISIS KONDISI DAN ASUMSI-ASUMSI 

 

A. Peluang dan Tantangan  

1. Peluang – peluang yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga pada tahap I (2015-2018) mencakup: 

a. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang memperluas akses 

pendidikan bagi warga negara. 

b. Adanya peningkatan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan taraf 

pendidikan. 

c. Adanya kebijakan mengenai otonomi daerah yang memberikan peluang 

bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga untuk 

menjadi mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota maupun 

Propinsi serta lembaga keuangan dan bisnis Islam. 

d. Adanya kebijakan pemerintah yang berkomitmen untuk merealisasikan 

anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan APBD. 

e. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan peluang kepada setiap 

institusi pemerintah dalam pengelolaan keuangan untuk beralih status 

menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Kebijakan ini memberikan 

keleluasaan kepada setiap institusi pemerintah untuk melakukan 

berbagai terobosan kebijakan, sehingga lebih fleksibel dalam 

menghadapi tuntutan kemajuan dan kebutuhan masyarakat. 

f. Adanya kesadaran masyarakat dalam peningkatan religiusitas dan 

orientasi keberagamaan, sehingga lembaga pendidikan Islam menjadi 

pilihan utama masyarakat/peserta didik yang hendak menempuh 

pendidikan tinggi. 

g. Adanya perkembangan yang sangat pesat pada lembaga pendidikan, 

lembaga ekonomi maupun kemasyarakatan berbasis keagamaan. 

h. Lingkungan Salatiga yang majemuk dari sisi etnis maupun agama.  

i. Perkembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan bank dan non 

bank syariah di Indonesia dan khususnya Salatiga. 
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j. Dengan perubahan dari STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga 

memiliki peluang menambah prodi-prodi baru di bawah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga. 

2. Tantangan 

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) IAIN Salatiga pada tahap I (2015-2018) mencakup: 

a. Adanya arus globalisasi yang berimbas pada pemberlakuan pasar bebas 

pada tingkat ASEAN termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi dan 

bisnis Islam. 

b. Keterbatasan penyerapan tenaga kerja lulusan lembaga pendidikan 

tinggi Islam pada institusi pemerintah 

c. Ketidakjelasan regulasi tentang mandat perguruan tinggi dalam 

mengembangkan disiplin ilmu, serta ketidakpastian pengakuan 

masyarakat terhadap lulusan untuk memasuki berbagai sektor 

pekerjaan. 

d. Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang 

berstandar internasional 

e. Persaingan antar-PTAI khususnya dan perguruan tinggi pada umumnya 

menuntut pengembangan program-program yang kompetitif. 

 

B. Kekuatan Dan Kelemahan Menguraikan Kondisi Internal Yang Menjadi 

Kekuatan Dan Kelemahannya Tahun 2015-2018  

1. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga pada tahap I mencakup: 

a. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan alih bentuk dari 

Sekolah Tinggi menjadi Institut, sehingga diberi kewenangan  untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam satu rumpun  

ilmu. 

b. Adanya peningkatan dosen yang berpendidikan S3 dan sedang 

menyelesaikan S3 yang jumlahnya sangat signifikan 
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c. Adanya sarana prasarana yang memadai, seperti Ma’had mahasiswa, 

fasilitas perkantoran, perkuliahan, gedung pertemuan, perpustakaan, 

dan tempat ibadah. 

d. Jumlah jaringan dan kemitraan MoU dalam dan luar negeri. 

e. Perkembangan ICT yang mendukung modernisasi sistem 

pembelajaran, on-line management, e-learning, dan virtual library. 

f. Adanya budaya akademik di kalangan civitas akademika yang 

dibuktikan dengan jurnal ilmiah, penelitian dan publikasi. 

g. Adanya Program Pascasarjana yang memberikan peluang kepada 

alumninya untuk melakukan studi lanjut. 

2. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga pada tahap I mencakup: 

a. Manajemen organisasi pada masa transisi, sehingga sistem manajemen 

belum berjalan optimal. 

b. Pedoman kerja organisasi belum terumuskan secara mantap, sehingga 

menghambat dalam memberikan pelayanan. 

c. Belum semua jaringan dan kerja sama dengan lembaga di dalam 

maupun di luar negeri belum semuanya memiliki MoU. 

d. Budaya kerja yang sesuai dengan tuntutan perguruan tinggi yang 

modern yang dicirikan dengan etos kerja tinggi dan jaringan 

internasional belum merata pada semua dosen/staf. 

e. Kampus terpadu baru dibangun pada tahap I sehingga fasilitas ruang 

kelas masih terbatas. 

f. Pada tahap I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga 

masih mencari bentuk dan road map keilmuan yang ingin ditonjolkan, 

sehingga pada tahap ini arah keilmuan masih sama dengan ketika 

dalam bentuk STAIN. 
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C. Asumsi-asumsi yang dipakai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga pada Tahun 2015-2018 adalah: 

1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan 

aspirasi masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan tinggi. 

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan 

tinggi sesuai dengan tuntutan dunia kerja, peningkatan ekonomi, dan 

perkembangan iptek. 

3. Meningkatnya tuntutan profesionalitas kerja yang berdampak pada 

tuntutan pendidikan yang berkualitas 

4. Meningkatnya permasalahan masyarakat yang kompleks untuk 

dipecahkan, terutama yang terkait dengan permasalahan kehidupan 

keagamaan.  

5. Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat 

6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perguruan tinggi yang 

berkualitas, baik SDM maupun fasilitas yang unggul 

7. Meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh IAlN 

Salatiga pada masa transisi 

8. Meningkatnya kebutuhan daya saing SDM yang berkualifikasi dalam 

bidang ekonomi dan bisnis Islam. 

  



13 
 

BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN FOKUS KINERJA TAHUN 2015-2018 

 

A. Visi 

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga adalah: 

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang unggul dan menjadi 

rujukan di Indonesia dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat bagi terwujudnya masyarakat yang damai bermartabat pada tahun 

2029. 

 

B. Misi 

Misi IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga 

adalah: 

1. Mengembangkan program studi sebagai centre of research ilmu-ilmu 

ekonomi dan bisnis Islam. 

2. Memberikan layanan prima kepada mahasiswa dalam mengembangkan 

kemampuan akademik dan profesionalisme di bidang ekonomi dan bisnis 

Islam. 

3. Menciptakan lulusan yang kompeten dan siap mengelola lembaga-

lembaga ekonomi dan bisnis Islam sesuai dengan tuntutan pasar industri. 

4. Menciptakan calon pelaku ekonomi dan bisnis Islam yang jujur, amanah 

dan menguasai ekonomi mikro dan makro juga ilmu-ilmu keislaman. 

5. Menciptakan lulusan yang mampu mengembangkan ekonomi dan bisnis 

Islam yang dapat diterapkan kepada masyarakat. 

6. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, 

nasional dan Asia tenggara di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian 

masyarakat untuk menunjang pengembangan sumber daya. 

7. Menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi dan bisnis Islam dengan 

menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. 
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C. Tujuan 

Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga 

adalah: 

1. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan dalam bidang ekonomi 

dan bisnis Islam. 

2. Membentuk sarjana yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan 

bisnis Islam 

3. Menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan dan 

mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis Islam 

4. Menyiapkan lulusan untuk menjadi praktisi dan analis di bidang ekonomi 

dan bisnis Islam, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir 

serta mampu menerapkan teori- teori ekonomi dan bisnis Islam. 

5. Menyiapkan calon entrepreneur yang memiliki semangat kewirausahaan 

Islami. 

6. Menghasilkan riset dibidang ekonomi dan bisnis Islam, sehingga menambah 

kemajuan dunia ekonomi dan bisnis. 

7. Menjadi salah satu fakultas terkemuka dalam bidang ekonomi dan bisnis 

Islam dan menjadi rujukan bagi calon mahasiswa di Indonesia. 

 

D. Fokus Kinerja 

Fokus Kinerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Salatiga 

tahun 2015 – 2018 adalah: 

Terwujudnya manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Salatiga dan tersusunnya bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 
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BAB IV 

SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, INDIKATOR DAN 

KEGIATAN 

 

A. Sasaran Kinerja tahun 2015-2018 

1. Bidang pengembangan keilmuan Islam Indonesia 

Tersusunnya bangunan keilmuan (Body of Knowledge) ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

2. Bidang pendidikan 

Terlaksananya pembelajaran ekonomi dan bisnis Islam yang bermutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3. Bidang penelitian 

Terwujudnya hasil penelitian ekonomi dan bisnis Islam sebagai landasan 

pengembangan konsep ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia 

demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

4. Bidang pengabdian kepada masyarakat 

Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islami berciri Islam-Indonesia 

demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

5. Bidang pengembangan manajemen organisasi 

Terlaksananya good governance sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

6. Bidang pengembangan sumber daya manusia 

Tersedianya sumber daya manusia sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  
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7. Bidang pengembangan sarana prasarana 

Tersedianya sarana prasarana sesuai tuntutan profesionalisme 

kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

8. Bidang keuangan 

Tersedianya sumber dana sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia 

demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

9. Bidang pengembangan kerjasama 

Terlaksananya kerjasama kelembagaan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

 

B. Strategi Dasar tahun 2015-2018 

1. Bidang Pengembangan Keilmuan Ekonomi dan Bisnis Islam  

Penyelenggaraan berbagai kajian ilmiah secara terarah untuk menyusun 

naskah akademik bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2. Bidang Pendidikan 

Penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3. Bidang Penelitian 

Penyelenggaraan penelitian secara terarah dan terpublikasikan dengan baik 

sebagai dasar penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 
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4. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Penyelenggaraaan pengabdian kepada masyarakat secara terarah untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

5. Bidang Pengembangan Manajemen Organisasi 

Penyelenggaraan manajemen organisasi yang memenuhi standar mutu 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga 

yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

7. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana 

Pengadaan sarana prasarana sesuai tuntutan kelembagaan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung penyusunan 

konsep ilmu ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

8. Bidang Keuangan 

Perencanaan, penggunaan dan penggalian dana secara tepat sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga 

yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

9. Bidang Pengembangan Kerjasama 

Pelaksanaan kerjasama kelembagaan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 
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C. Kebijakan Dasar tahun 2015-2018 

1. Bidang Pengembangan Keilmuan Ekonomi Dan Bisnis Islam Berciri 

Ke-Indonesiaan. 

a. Penjaminan mutu kegiatan ilmiah untuk mewujudkan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

b. Pelaksanaan kegiatan ilmiah untuk membangun keilmuan ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. 

c. Pengkajian dan pendokumentasian hasil penelitian, jurnal, artikel, dll 

sebagai bahan menyusun bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

d. Penyusunan naskah akademik bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

2. Bidang Pendidikan 

a. Penjaminan mutu pendidikan untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia 

demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

b. Penyusunan perangkat pembelajaran yang memenuhi standar mutu 

untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

c. Pemenuhan bahan ajar yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

d. Pengadaan media pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 
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Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

e. Pemenuhan sumber daya manusia yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat 

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendaftar calon mahasiswa yang 

memenuhi standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

g. Pelaksanakan pembinaan mahasiswa yang memenuhi standar mutu 

untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

3. Bidang Penelitian 

a. Penjaminan mutu penelitian sebagai dasar penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

b. Peningkatan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian untuk 

mendukung hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia 

demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

c. Penerbitan hasil penelitian dan karya ilmiah yang mendukung 

pengembangan   bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

4. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 
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b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

5. Bidang Pengembangan Manajemen Organisasi 

a. Penataan manajemen organisasi sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang sejalan 

dengan nilai-nilai keilmuan ekonomi dan dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

b. Pelayanan yang memenuhi standar akreditasi sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga yang sejalan dengan nilai-nilai keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

c. Peningkatan status akreditasi institusi dan jurusan/prodi untuk 

mendukung studi keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

a. Pembinaan dosen dan karyawan secara terarah sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga yang sejalan dengan nilai-nilai keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

b. Pemberian kesempatan pada   dosen dan karyawan untuk studi lanjut 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Salatiga yang sejalan dengan nilai-nilai keilmuan ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat.  

c. Pemberian informasi secara berkala tentang kenaikan pangkat pada 

dosen dan karyawan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang sejalan dengan nilai-
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nilai keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

d. Penyelenggaraan kegiatan  untuk meningkatkan kemampuan kinerja 

dosen dan pegawai sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga  yang sejalan dengan nilai-

nilai keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

e. Pengiriman dosen dan karyawan dalam kegiatan ilmiah, workshop, 

dan diklat sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang sejalan dengan nilai-nilai 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

f. Rekrutmen dosen dan karyawan yang berkualitas sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga yang sejalan dengan nilai-nilai keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

g. Pemberian reward bagi dosen dan karyawan berprestasi sesuai 

tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga yang sejalan dengan nilai-nilai keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

h. Penegakan kedisiplinan dosen dan karyawan 

7. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana 

a. Penataan lingkungan kampus sesuai tuntutan alih bentuk kelembagaan 

menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang 

mendukung penyusunan konsep ilmu ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

b. Pembangunan gedung sesuai tuntutan alih bentuk kelembagaan 

menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang 
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mendukung penyusunan konsep ilmu ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

c. Pengembangan area kampus sesuai tuntutan alih bentuk kelembagaan 

menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang 

mendukung penyusunan konsep ilmu ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

d. Pengadaan fasilitas perkuliahan dan perkantoran sesuai tuntutan alih 

bentuk kelembagaan menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga yang mendukung penyusunan konsep ilmu ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat.  

8. Bidang Keuangan 

a. Perencanaan anggaran secara tepat sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

b. Penjaminan mutu penggunaan anggaran yang didasarkan pada 

pedoman dan sasaran kerja sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

c. Penggalian dana melalui berbagai sumber sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

9. Bidang Kerjasama 

Pembentukan tim yang bertugas untuk menjalin kerjasama kelembagaan 

dengan berbagai pihak sesuai tuntutan manajemen organisasi IAIN 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung 
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penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

D. Indikator dan kegiatan tahun 2015-2018 

1. Bidang pengembangan ilmu 

a. Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan ilmiah untuk membangun 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia dengan 

pedoman penjaminan mutu demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Menyusun road map yang dapat mengarahkan kegiatan ilmiah 

untuk membangun keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2) Lokakarya road map yang dapat mengarahkan kegiatan ilmiah 

untuk membangun keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Sosialisasi road map yang dapat mengarahkan kegiatan ilmiah 

untuk membangun keilmuan ekonomi dan dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

4) Penyusunan pedoman dan peraturan tentang penyelenggaraan 

kegiatan ilmiah untuk membangun keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu 

demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

5) Penyusunan SOP tentang penyelenggaraan kegiatan ilmiah kepada 

peleksana untuk membangun keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

6) Sosialisasi pedoman dan peraturan tentang penyelenggaraan 

kegiatan ilmiah untuk membangun keilmuan ekonomi dan bisnis 
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Islam berciri Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu 

demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

b. Jumlah dan kesesuaian hasil kegiatan ilmiah untuk membangun 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator 

tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Seminar bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2) Coloqium bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Diskusi bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

c. Adanya dokumen prosiding kajian hasil-hasil penelitian, jurnal, artikel, 

tentang ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator 

tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengadaan hasil-hasil penelitian, jurnal, artikel, dll tentang Islam-

Indonesia untuk membangun keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2) Kajian hasil penelitian, jurnal, artikel, dll tentang Islam-Indonesia 

untuk membangun keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Diseminasi hasil penelitian, jurnal, artikel, dll tentang keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia dengan pedoman 

penjaminan mutu demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 
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4) Proseding hasil review dan desiminasi hasil-hasil penelitian, jurnal, 

artikel, dll tentang keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia untuk membangun keilmuan Islam-Indonesia 

dengan pedoman penjaminan mutu demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

5) Publikasi prosiding hasil review dan desiminasi penelitian, jurnal, 

artikel, dll tentang naskah akademik keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia dengan pedoman penjaminan mutu 

demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

d. Adanya dokumen naskah akademik bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Focus Group Discussion (FGD) tentang naskah akademik 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2) Lokakarya penyusunan naskah akademik bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Penyusunan naskah akademik bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

4) Diseminasi naskah akademik bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

5) Publikasi naskah akademik bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

2. Bidang pendidikan 

a. Kesesuaian pelaksanaan pendidikan dengan pedoman mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 
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berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan peraturan dan pedoman mutu pelaksanaan pendidikan 

sesuai standar mutu yang mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2) Lokakarya peraturan dan pedoman mutu pelaksanaan pendidikan 

sesuai standar mutu yang mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Sosialisasi  peraturan dan pedoman mutu pelaksanaan pendidikan  

sesuai  standar  mutu yang mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

.terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

4) Audit mutu pelaksanaan pendidikan sesuai standar mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

b. Adanya dokumen kurikulum pembelajaran yang memenuhi standar 

mutu yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Workshop penyusunan kurikulum sesuai standar mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

2) Review kurikulum sesuai standar mutu yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 
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3) Penyusunan kurikulum sesuai standar mutu yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

4) Lokakarya pelaksanaan kurikulum sesuai standar mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

5) Sosialisasi kurikulum sesuai standar mutu yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

c. Adanya dokumen silabus pembelajaran yang memenuhi standar mutu 

untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Workshop penyusunan silabus sesuai standar mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

2) Review silabus sesuai standar mutu yang mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Penyusunan silabus sesuai standar mutu yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

4) Sosialisasi silabus sesuai standar mutu yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

d. Adanya dokumen SAP pembelajaran yang memenuhi standar mutu 

untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 
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bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Workshop penyusunan SAP sesuai standar mutu yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2) Penyusunan SAP sesuai standar mutu yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

e. Jumlah dan relevansi bahan ajar yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Workshop penyusunan bahan ajar sesuai standar mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

2) Penulisan buku/modul sesuai standar mutu yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Pengadaan buku referensi perkuliahan sesuai standar mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

f. Jumlah dan relevansi media pembelajaran yang memenuhi standar mutu 

untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Workshop media pembelajaran berbasis ICT sesuai standar mutu 

yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 
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bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

2) Pengadaan media pembelajaran berbasis ICT sesuai standar mutu 

yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat.  

3) Monitoring penggunaan media pembelajaran sesuai standar mutu 

yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

4) Penilaian relevansi kualitas media pembelajaran dengan silabus 

sesuai standar mutu yang mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

g. Lulusan yang memenuhi standar mutu sesuai dengan kompetensi 

program studinya untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut 

perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

h. Jumlah pendafar yang memenuhi standar mutu untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Mendesain sistem recruitment calon pendaftar sesuai standar mutu 

yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 
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bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

2) Pemasangan baliho, spanduk, banner, dll untuk image building  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga  sesuai  standar  

mutu yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat . 

3) Mengadakan program pendaftaran berbasis IT sesuai standar mutu 

yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

4) Sosialisasi recruitment mahasiswa sesuai standar mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

5) Sosialisasi recruitment mahasiswa sesuai standar mutu yang 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

6) Mempublikasikan kegiatan dan prestasi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Salatiga sesuai standar mutu yang mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

i. Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut:  

1) Melaksanakan ujian seleksi yang berkualitas untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 
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j. Jumlah pendaftar jalur prestasi untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia 

demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai 

indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penerimaan calon mahasiswa melalui jalur prestasi untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

k. Adanya penjaminan mutu pembinaan mahasiswa yang memenuhi 

standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut 

perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan road map kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang 

memenuhi standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2) Penyusunan kode etik dan pedoman pembinaan mahasiswa yang 

memenuhi standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Penyusunan SOP kegiatan kemahasiswaan yang memenuhi standar 

mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. 

4) Penyusunan pedoman pembinaan mahasiswa yang memenuhi 

standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

5) Melaksanakan penjaminan mutu pembinaan mahasiswa yang 

memenuhi standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan 
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keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

6) Melaksanakan rapat koordinasi bidang kemahasiswaan secara 

berkala untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

7) Menjalankan kode etik dan aturan secara adil dan terbuka untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

l. Adanya pelayanan bimbingan akademik mahasiswa yang memenuhi 

standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut 

perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan pedoman dan peraturan bimbingan akademik 

mahasiswa untuk dosen PA yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

2) Melaksanakan bimbingan akademik mahasiswa oleh dosen PA 

yang memenuhi standar mutu untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Penyusunan pedoman dan peraturan bimbingan akademik 

mahasiswa untuk Biro Tazkia yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

4) Melaksanakan bimbingan akademik mahasiswa oleh Biro Tazkia 

yang memenuhi standar mutu untuk mendukung penyusunan 
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bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

5) Membentuk struktur organisasi kemahasiswaan yang memenuhi 

standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

6) Melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan yang 

memenuhi standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

m.  Adanya pembinaan organisasi kemahasiswaan yang memenuhi standar 

mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pembinaan prestasi mahasiswa yang memenuhi 

standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

2) Melaksanakan pembinaan soft skill mahasiswa yang memenuhi 

standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

3) Pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan 

yang memenuhi standar mutu untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

4) Pendelegasian mahasiswa untuk pengembangan bakat, minat dan 

penalaran mahasiswa yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 
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Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

n. Adanya program ma'had yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Lokakarya desain program ma'had yang memenuhi standar mutu 

untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

2) Penyusunan pedoman dan peraturan pelaksanaan program ma'had   

yang memenuhi standar mutu untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Melaksanakan program ma'had yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

o. Jumlah dan relevansi kegiatan pembinaan alumni yang memenuhi 

standar mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut 

perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Melaksanakan temu alumni yang memenuhi standar mutu untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

2) Melibatkan alumni dalam kegiatan kampus yang memenuhi standar 

mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi 
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dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. 

3) Pembentukan organisasi alumni yang memenuhi standar mutu 

untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri ke-Indonesiaan demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. 

3. Bidang penelitian 

a. Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan road map penelitian untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan road map penelitian untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2) Lokakarya road map penelitian untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Sosialisasi road map penelitian untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

b. Adanya pedoman penelitian sebagai dasar pelaksanaan penelitian untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan pedoman dan SOP penelitian sebagai dasar 

pelaksanaan penelitian untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 
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2) Lokakarya pedoman dan SOP penelitian sebagai dasar pelaksanaan 

penelitian untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Sosialisasi  pedoman dan SOP  penelitian sebagai dasar 

pelaksanaan penelitian untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

c. Jumlah dosen yang melakukan penelitian untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Workshop penelitian bagi dosen untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

2) Menyelenggarakan penelitian bagi dosen untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri  

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

3) Diskusi  hasil penelitian dosen untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

4) Desiminasi hasil penelitian dosen untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

5) Mengembangkan networking bidang penelitian dengan lembaga-

lembaga penelitian untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

d. Jumlah dosen yang menulis artikel karya ilmiah untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 
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Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Workshop teknik penulisan artikel hasil penelitian dan karya ilmiah 

dosen dan mahasiswa untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

2) Penerbitan jurnal hasil penelitian dan karya ilmiah dosen dan 

mahasiswa untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

3) Penerbitan buku hasil penelitian dan karya ilmiah dosen dan 

mahasiswa untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

4) Penerbitan buku dan jurnal hasil penelitian dosen dan mahasiswa 

secara online untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

5) Penyerahan buku dan jurnal hasil penelitian dosen dan mahasiswa 

ke perpustakaan untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

4. Bidang pengabdian kepada masyarakat 

a. Adanya road map pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan road map pengabdian kepada masyarakat untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 
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Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

2) Lokakarya road map pengabdian kepada masyarakat untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

3) Sosialisasi  road map  pengabdian kepada masyarakat  untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat 

b. Adanya pedoman pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

2) Penyusunan SOP pengabdian kepada masyarakat untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 

c. Kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan standar 

mutu untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan 

bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Studi kelayakan desa binaan untuk melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat untuk mendukung penyusunan bangunan 
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keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri  Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

2) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

5. Bidang pengembangan manajemen organisasi 

a. Adanya struktur organisasi sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Penataan  struktur  organisasi yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

b. Penambahan  fakultas dan jurusan/prodi baru yang terarah dan 

terencana sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator 

tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan road map pengembangan fakultas dan 

jurusan/program studi baru yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

2) Penyusunan proposal pembukaan  fakultas dan  jurusan/prodi  baru 

yang terarah dan terencana yang memenuhi standar mutu 
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pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

3) Penataan organisasi fakultas dan  jurusan/prodi  baru yang terarah 

dan terencana yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai 

tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

c. Terlaksananya pelayanan prima yang terstandarisasi ISO sesuai 

tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut 

perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Workshop ISO yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai 

tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

2) Menyusun road map untuk mencapai  akreditasi ISO yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

3) Pendampingan penyiapan akreditasi ISO yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 
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Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

4) Penyusunan borang akreditasi ISO yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

5) Assessment lapangan akreditasi ISO yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

d. Terlaksananya pelayanan prima sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam Islam-

Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. Untuk 

mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan manual mutu pada tingkat institusi dan  unit kerja yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

2) Sosialisasi manual mutu pada tingkat institusi dan  unit kerja yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 
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mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

3) Penyusunan rincian tugas organisasi pada masing-masing unit kerja 

yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

4) Sosialisasi  rincian tugas organisasi sesuai tuntutan alih status yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

5) Penyusunan SOP sesuai rincian tugas unit kerja berdasarkan 

struktur organisasi  alih status yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

6) Sosialisasi SOP sesuai rincian tugas unit kerja berdasarkan struktur 

organisasi  alih status yang memenuhi standar mutu pendidikan 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

7) Menyusun pedoman sistem audit internal dalam pelaksanaan tata 

kelola dan pelaksanaan pelayanan prima yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 
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penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

8) Lokakarya pedoman sistem audit internal dalam pelaksanaan tata 

kelola dan pelaksanaan pelayanan prima yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

9) Melaksanakan audit internal dalam pelaksanaan tata kelola dan 

pelaksanaan pelayanan prima yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

10) Menyampaikan hasil audit internal kepada unit kerja  dalam 

pelaksanaan tata kelola dan pelaksanaan pelayanan prima yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

e. Terlaksananya pelayanan prima berbasis IT sesuai tuntutan manajemen 

organisasi IAIN untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut 

perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Menyusun road map pengadaan IT untuk pelayanan prima yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 
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Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

2) Pengadaan  IT untuk pelayanan prima yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga IAIN untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

f. Perolehan status akreditasi institusi sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Menertibkan arsiparis data yang mendukung akreditasi institusi  

yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

2) Menyusun borang akreditasi institusi  yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga  untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

3) Melaksanakan simulasi penilaian borang akreditasi institusi yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  
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4) Melaksanakan assessment lapangan akreditasi institusi yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

g. Perolehan status akreditasi jurusan/prodi sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Menertibkan arsiparis data yang mendukung akreditasi 

jurusan/program studi yang memenuhi standar mutu pendidikan 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

2) Menyusun borang akreditasi  jurusan/program studi yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

3) Melaksanakan simulasi penilaian borang akreditasi  

jurusan/program studi yang memenuhi standar mutu pendidikan 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  



46 
 

4) Melaksanakan assesment lapangan akreditasi  jurusan/program 

studi yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

6. Bidang pengembangan sumber daya manusia 

a. Adanya pedoman peningkatan kualitas dosen yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. 

Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan road map peningkatan kualitas dosen yang memenuhi 

standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

2) Penyusunan  pedoman peningkatan kualitas dosen yang memenuhi 

standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

3) Lokakarya  pedoman peningkatan kualitas dosen yang memenuhi 

standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 
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Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

4) Sosialisasi  pedoman peningkatan kualitas dosen yang memenuhi 

standar mutu pendidikan yang memenuhi standar mutu pendidikan 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

b. Jumlah dosen dan karyawan yang melaksanakan studi lanjut, short 

course, workshop, pendelegasian, dan studi banding sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan road map studi lanjut dosen dan karyawan  yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

c. Jumlah dosen dan karyawan yang melaksanakan studi lanjut, short 

course, workshop, pendelegasian, dan studi banding sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Memfasilitasi bantuan studi lanjut dosen dan karyawan  yang 

memenuhi standar mutu pendidikan yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 
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Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

2) Short course dosen dan karyawan yang memenuhi standar mutu 

pendidikan yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai 

tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

3) Workshop dosen dan karyawan yang memenuhi standar mutu 

pendidikan yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai 

tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

4) Pendelegasian dosen dan karyawan  dalam kegiatan ilmiah yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

5) Pendelegasian dosen dan karyawan dalam kegiatan diklat yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

6) Studi banding untuk  meningkatkan  kemampuan kinerja dosen dan 

karyawan yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  
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ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

d. Ketepatan waktu dalam pemberian informasi tentang kenaikan pangkat 

pada dosen dan karyawan yang akan naik pangkat sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Pendataan dosen dan karyawan yang akan naik pangkat yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

2) Pengadaan program IT untuk mempermudah pemberian informasi 

kenaikan pangkat kepada dosen dan karyawan yang memenuhi 

standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

3) Pengiriman surat pemberitahuan kepada dosen dan karyawan  yang 

akan naik pangkat yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai 

tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

e. Jumlah dosen dan karyawan yang berkualitas sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi 
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dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan road map pengadaan dosen dan karyawan yang 

berkualitas sesuai  standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

2) Penyusunan pedoman penerimaan dan penempatan dosen dan 

karyawan yang berkualitas yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

3) Rekruitmen dosen dan karyawan yang berkualitas yang memenuhi 

standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

f. Jumlah dosen dan karyawan yang menerima reward bagi berprestasi 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut 

perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan pedoman reward system dosen dan karyawan yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 
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Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

2) Sosialisasi pedoman reward system dosen karyawan yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

3) Penilaian dosen dan karyawan dalam reward system yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

4) Mempublikasikan dosen dan karyawan yang berprestasi yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

g. Jumlah kehadiran dan pelanggaran dosen dan karyawan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Melakukan recording jumlah kehadiran dosen dan karyawan setiap 

bulan dan setiap tahun 

2) Menginformasikan jumlah kehadiran dosen dan karyawan secara 

periodik yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
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Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

3) Memberi peringatan dan sanksi kepada dosen yang melanggar 

aturan yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat 

7. Bidang  pengembangan sarana prasarana 

a. Kebersihan dan keindahan lingkungan kampus sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penataan lingkungan kampus I yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

2) Pengadaan areal dan sistem parkir dosen dan mahasiswa yang 

nyaman dan aman yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai 

tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

3) Pengadaan student lounge yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 
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penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

4) Pengadaan sanitasi dan kebutuhan perairan yang memadai 

kebutuhan kampus terpadu yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

5) Pengadaan affirmative words di lingkungan kampus dan ruang 

kelas yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

b. Jumlah gedung pendukung pembelajaran yang dibangun sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi 

dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penataan gedung perkuliahan  (gedung fakultas) di  kampus I yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat  

2) Penataan gedung perpustakaan di kampus I yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  
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3) Penataan Laboratorium program studi yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

c. Jumlah gedung perkantoran yang dibangun sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Penataan gedung dekanat di kampus I yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

2) Penataan gedung perkantoran fakultas dan unit kerja  Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga di  kampus I yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi IAIN untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

3) Penataan business centre Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga  di kampus I yang memenuhi standar mutu pendidikan 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

d. Jumlah gedung untuk pembinaan kemahasiswaan dan peribadatan yang 

dibangun sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan 
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keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator 

tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penataan Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga 

yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

e. Luas area kampus sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

f. Rasio pengguna dan kecukupan fasilitas perkuliahan maupun 

perkantoran sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan 

bangunan keilmuan Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Melengkapi fasilitas perkuliahan untuk mendukung studi Islam-

Indonesia yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

2) Melengkapi fasilitas perkantoran yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  
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3) Pengadaan ICT untuk mendukung pelayanan prima yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

8.  Bidang manajemen keuangan 

a. Adanya dokumen perencanaan anggaran sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan usulan rencana anggaran dari masing-masing unit 

kerja yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

2) Rapat pembahasan usulan rencana anggaran dari masing-masing 

unit kerja yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

3) Penyusunan RKAKL yang memenuhi standar mutu pendidikan 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  
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4) Pembahasan finalisasi RKAKL yang memenuhi standar mutu 

pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

5) Rapat perencanaan pelaksanaan RKAKL yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

b. Kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan pedoman sesuai 

tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya 

masyarakat damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut 

perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan peraturan dan pedoman penggunaan anggaran yang 

memenuhi standar mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

2) Penyusunan SOP penggunaan anggaran yang memenuhi standar 

mutu pendidikan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan  keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

c. Penambahan dana melalui Badan Layanan Umum sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga  untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  ekonomi 
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dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

damai bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1) Studi banding  persiapan pengelolaan manajemen dan organisasi 

berbasis BLU sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk mendukung 

penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri 

Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

2) Penyusunan proposal pengusulan BLU sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

3) Pembentukan manajemen organisasi BLU sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

4) Pelaksanaan organisasi BLU sesuai tuntutan manajemen organisasi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat.  

5) Sosialisasi pelaksanaan BLU kepada stake holder sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

d. Penambahan dana melalui fund rising sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 
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berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Pemetaan lembaga yang dapat dijadikan fund rising sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

2) Melaksanakan kegiatan dengan fund rising sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan  

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat  

9. Bidang pengembangan kerjasama 

a. Jumlah MoU kerjasama kelembagaan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam 

berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. Untuk mencapai indikator tersebut perlu dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Pemetaan lembaga yang dijadikan mitra kerjasama sesuai tuntutan 

manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan keilmuan 

ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  

2) Penyusunan pedoman dan arah kebijakan kerjasama kelembagaan 

sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Salatiga untuk mendukung penyusunan bangunan 

keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi 

terwujudnya masyarakat damai bermartabat.  



60 
 

3) Melaksanakan kerjasama kelembagaan sesuai tuntutan manajemen 

organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk 

mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis 

Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai 

bermartabat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Untuk melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) ini diperlukan target  

kegiatan untuk setiap tahunnya agar dapat dipetakan tahapan kegiatannya. Renstra 

sebagai sebuah dokumen perencanaan, dengan berjalannya waktu, kemungkinan 

banyak hal yang berubah dengan adanya perubahan dinamika kondisi internal dan 

kondisi eksternal. Oleh sebab itu, Renstra ini sangat mungkin ada hal yang kurang 

tepat. Apabila dalam perjalanannya ada hal yang tidak tepat maka rumusan dalam 

Renstra ini dapat ditinjau ulang, yang prosedurnya ditetapkan oleh Dekan. 

 


