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KATA PENGANTAR 

 Salah satu kelengkapan organisasi yang memenuhi prinsip-
prinsip akuntabilitas adalah adanya Rencana Strategis (Renstra). 
Rencana strategis memuat sasaran strategik, ukuran hasil, ukuran 
pemacu kinerja, target, inisiatif strategik dan program kerja. Renstra 
ini penting bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 
Saifuddin ZuhriPurwokerto sebagai acuan bersama dalam 
menghadapi lingkungan persaingan Perguruan Tinggi. Renstra ini 
berlaku untuk periode 2021-2025. 

 Penyusunan Renstra ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI 
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap departemen 
diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat 
Visi dan Misi Lembaga, serta kebijakan dan program pembangunan 
dalam kurun lima tahun. 

 Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah 
menyusun Rencana Strategis (Renstra 2021-2025) yang memuat 
visi, misi, nilai-nilai, penilaian dan kajian lingkungan eksternal dan 
internal, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 
ZuhriPurwokerto tahun 2021-2025 serta upaya memberi informasi 
yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan 
untuk mencapai target dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam UIN Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto. 

 Dengan berpedoman pada Renstra ini, seluruh satuan kerja 
di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnia Islam UIN Prof. KH. 
Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat menyelenggarakan kegiatan 
secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga 
pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat 
dengan mudah diukur.  

 

                                                            Purwokerto, November 2021 

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Kondisi Umum 

1. Latar Belakang        

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang sangat 

penting yang harus dimiliki oleh organisasi karena Renstra memberikan 

gambaran tentang strategi yang harus dilalui oleh suatu lembaga atau 

organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) sebagai salah satu fakultas dalam Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Negeri, Uin Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto, telah 

telah menetapkan visi dan misinya sesuai dengan visi dan misi UIN 

Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yaitu Unggul dan Islami dalam 

mewujudkan masyarakat yang berkeadaban tahun 2039. Visi dari 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah Unggul, Progresif dan 

Integratif. Dalam mewujudkan visi tersebut, FEBI telah menetapkan , 

Misi, dan strategi pencapaiannya dalam fase-fase pencapaian per lima 

tahunan, mengijuti fase sapaian Uin Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto 

yang saat ini akan memasuki fase kedua yaitu tahun 2021-2025, 

merupakan fase Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Purwokerto ke Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin 

Zuhri(UIN saizu). 

Fase ini menuntut untuk adanya rencana strategis (Renstra) UIN 

Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto sebagai acuan implementasi 

terwujudnya visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. 

KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto. Hal ini dimaksudkan supaya 

perencanaan tidak spekulatif, maka harus didasarkan atas fakta dan 

analisis terhadap arah perkembangan dan perubahan sosial dalam kurun 

5 tahun mendatang. Pendekatan sosio-historis secara epistimologis 

cukup representatif merumuskan pola trend perkembangan dan 

perubahan sosial. Pedekatan ini menekankan realitas kekinian sebagai 

bentukan dari realitas-realitas sebelumnya. Sebagai salah satu 

Fakultas di dalam perguruan tinggi Islam, UIN Prof. KH. Saifuddin 

ZuhriPurwokerto, FEBI juga mengemban amanat umat untuk menjadi 

salah satu Fakultas unggulan sebagai daya dukung bagi 

terwujudnya perguruan tinggi unggulan.  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kedepan selalu mengupayakan 

perubahan dan pengembangan kelembagaan dalam rangka 

memaksimalkan peran sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi 

Islam umumnya dan peran sebagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 

khususnya untuk menyokong transformasi kelembagaan dari Institut 
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Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).  

Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  transformasi tersebut juga 

dipandang sebagai tantangan untuk meningkatkan mutu dan layanan 

terutama dalam peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat serta 

memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

baik pada level lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam 

rangka mewujudkan peran, dan kontribusi tersebut Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam mewujudkannya dalam pelaksanaan mandat tri 

dharma perguruan tinggi serta , dan dalam konteks inilah penyusunan 

rencana strategis harus mengakomodir strategi yang jelas, terukur dan 

mampu untuk merealisasikan visi yang ditetapkan. 

Penyusunan rencana strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) mencakup perencanaan dalam optimalisasi layanan 

akademik, pengembangan kelembangan, peningkatan kualitas 

sumber daya, termasuk sumber daya manusia (dosen dan tenaga 

kependidikan), sarana prasarana pendidikan, keuangan serta 

manajemen dan tata kelola. Cakupan ini sebagai kerangka 

penyusunan rencana strategi dalam peningkatan mutu perguruan 

tinggi. 

2. Landasan Hukum 

Renstra ini disusun dengan mengacu pada: 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi 

c. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto 

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 

f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Penyusunan Rencana 

Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024. 

g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 

h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 

2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Tahun 2020-2024 
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3. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 

ZuhriPurwokerto  

 

Keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin ZuhriPurwokerto tidak lepas dari perjalanan sejarah UIN Prof. 

KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto. Kampus perguruan tinggi yang sekarang 

menjadi UIN Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto ini memiliki perjalanan 

yang sudah cukup panjang, berdiri sejak tahun 1962 atas inisiatif dan 

dukungan yang sangat besar dari tokoh masyarakat yang berasal dari 

kalangan yang beragam. Dukungan tersebut sampai sekarang terus 

bertambah besar sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat 

Purwokerto dan sekitarnya.  

Keniscayaan perubahan status kelembagaan kampus ini dari 

bentuknya sebagai Sekolah Tinggi menjadi Institut tidak hanya didasarkan 

pada tilikan regulasi pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia, akan 

tetapi didasarkan pula pada dinamika akademis Kajian Islam (Islamic 

Studies) dan diversifikasi fungsi sosial yang terejawantah dalam 

diversifikasi profesi yang dibutuhkan dalam rangka mengikuti 

perkembangan dinamika sosial yang sangat cepat, termasuk dalam 

bidang kehidupan yang terkait dengan agama.  

Berbagai hasil pencermatan sebagaimana yang diutarakan itulah 

yang kemudian mengantarkan kami pada kesimpulan bahwa perubahan 

status atau pengembangan bentuk kelembagaan dari STAIN Purwokerto 

menjadi IAIN kemudian menjadi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

merupakan sebuah keniscayaan. Dalam perspektif historis, pembidangan 

ilmu agama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tidak lepas dari 

maksud dan tujuan awal didirikanya lembaga tersebut. Dalam Peraturan 

Presiden No. 11 tahun 1960, pasal 2 disebutkan bahwa “Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) bermaksud untuk memberi pengajaran tinggi dan 

menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu 

pengetahuan agama”. Pasal ini seterusnya menyatakan bahwa arah 

pengembangan PTAI dapat diarahkan pertumbuhanya ke arah 

Universitas Al-Azhar Mesir.   

Berdasarkan pernyataan di atas maka tampak bahwa UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri sejak awal didesain untuk mengikuti pola Universitas Al-

Azhar Mesir. Bahkan untuk mempersamakan UIN Prof. KH. Saifuddin 

Zuhridengan Universitas Al-Azhar hampir semua nama fakultas di 

lingkungan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri menggunakan bahasa Arab, 

sama seperti nama fakultas pada Universitas Al-Azhar. Rancang bangun 

keilmuan yang ada di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang kemudian 

dituangkan dalam kurikulum yang lebih berorientasi pada penguasaan 

materi (maddah) yang berporos pada cabang keilmuan yang sudah 
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mapan seperti Tafsir Al-Qur’an wa ulumuhu, al-Hadits wa ulumuhu, al- 

Fiqh wa ushuluhu, ilmu Tasawuf dan ilmu Kalam. Pendekatan 

pembelajaran yang digunakan masih didominasi dengan pendekatan 

doktriner dengan mengedepankan aspek hafalan dan kering dari analisis-

kritis. Faktor inilah yang antara lain menyebabkan kajian-kajian keislaman 

tidak berkembang dan selalu kehilangan relevansinnya dengan arus 

modernitas dengan kecanggihan ilmu dan teknologi. Pada saat yang 

bersamaan, transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-

negara berkembang ternyata memunculkan problem baru dalam dunia 

pendidikan. Salah satu kekhawatiran manusia yang paling puncak di abad 

mutakhir ini adalah hancurnya rasa kemanusiaan manusia dan hilangnya 

semangat religius dalam segala aktifivas kehidupannya.   

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu 

sisi telah menciptakan berbagai kemudahan hidup dan meningkatkan 

kesejahteraan yang bersifat materiil, tetapi di sisi lain teknologi modern 

juga telah menyeret manusia pada kegersangan dan kebutaan spiritual. 

Dalam situasi seperti ini, transformasi nilai-nilai etika ilahiyah melalui 

lembaga pendidikan memegang peranan yang signifikan dalam ikut 

meluruskan penyimpangan-penyimpangan akibat ekses negatif IPTEK.   

Orientasi dasar dari pendidikan yang berbasis agama adalah upaya 

memanusiakan manusia dengan menekankan harmonisasi hubungan, 

baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alamnya, yang 

ditopang dengan nilai-nilai ilahiyah. Pendidikan berwawasan 

kemanusiaan berarti bahwa pendidikan harus memandang manusia 

sebagai subjek pendidikan bukan sebaliknya menjadi objek. Oleh karena 

itu pendidikan dimaksudkan sebagai upaya memperkenalkan manusia 

akan eksistensi dirinya, baik sebagai diri pribadi yang memiliki ‘hurriyatul 

iradah’ maupun sebagai hamba Allah yang terikat oleh hukum 

normatif/syari’ah.  

Lembaga pendidikan tinggi Islam pada umumnya masih mengikuti 

platform keilmuan Islam klasik yang didominasi oleh ‘ulum al-syar’iyyah. 

Memasuki periode modern, tradisi itu mengalami kesenjangan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah sangat kuat 

mempengaruhi ummat manusia hingga kini. Kesenjangan itu telah 

menghadapkan dunia pendidikan tinggi Islam menghadapi tiga situasi 

buruk: pertama, lahirnya dikotomi yang berkepanjangan antara ilmu 

agama dan ilmu umum; kedua, keterasingan pengajaran ilmu-ilmu agama 

dari realitas kemodernan; dan ketiga, menjauhnya kemajuan ilmu 

pengetahuan dengan nilai-nilai agama.  Merespon ketiga situasi tersebut, 

di antara para sarjana muslim modern ada yang mengusulkan perlunya 

usaha pemaduan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu modern. Terkait 

dengan permasalahan di atas, PTAI di Indonesia juga memberikan respon 
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yang masih agak lambat dengan melakukan sejumlah langkah perubahan 

dan pembenahan.   

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu Fakultas 

yang dimiliki UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, di samping 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan, Fakultas Syari’ah, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi serta Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora. 

Hal ini terjadi setelah terjadi proses transformasi STAIN Purwokerto 

menjadi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto ditandai dengan 

diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 

2014 tanggal 17 Oktober 2014, kemudian seremonial peresmian 

transformasi institusi tanggal 19 Desember 2014 diresmikan oleh Presiden 

Jokowi di Istana Negara Jakarta dilanjutkan dengan Launching IAIN 

Purwokerto dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia H. Lukman Hakim 

Saifuddin pada tanggal 26 Mei 2015 dibuktikan dengan penandatanganan 

prasasti peresmian gedung rektorat UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto sebagai lambang pusat tata kelola institusi. Pada proses 

transformasi ini, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto terdapat lima 

fakultas penyangga institusi yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Kependidikan, Fakultas Dakwah dan komunikasi Islam, Fakultas Syari’ah 

dan Hukum Islam, Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam.  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki jurusan/program studi 

Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syari’ah, dan Zakat dan Wakaf. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan 

ilmu keislaman dan sosial pada tatanan praktis (humanisasi ilmu-ilmu 

Keislaman). Hal ini mendorong Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

membenahi soft skill mahasiswanya dengan melakukan upaya sistematis 

praktis dan integralistis melalui penguasaan ilmu ekonomi dan bisnis Islam 

secara teoritis dan praktis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi 

pemikiran serta mampu memberikan problem solving pada permasalahan 

ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.   

Pendirian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tidak dapat 

dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis 

syari’ah seperti perbankan syari’ah, asuransi syari’ah (takaful), lembaga 

keuangan mikro syariah, perhotelan, dan bisnis lainnya yang 

pengelolaannya dilakukan secara syari’ah. Industri perbankan syariah 

yang ditargetkan mencapai market share lima persen membuat 

pengembangan pendidikan Ekonomi Islam harus selaras dengan 

kebutuhan masyarakat. Target tersebut harus didukung pula oleh Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas, sehingga diperlukan banyak 

penambahan SDM baru.  
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuat ajang intellectual 

exercise dan berusaha berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang 

bisa diakses secara luas oleh masyarakat dengan menerbitkan jurnal El-

jizya dan Mabsya yang memfokuskan kajian pada bidang ekonomi 

syari’ah dan perbankan syari’ah. Lahirnya jurnal tersebut, diharapkan 

menjadi eksplorasi bagi sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto sehingga keunggulan 

intelektual mampu menjadi agen of change.  

B. Potensi Dan Permasalahan 

Pendidikan Tinggi di Indonesia berkembang dengan pesat, akan tetapi 

tidak diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang 

melanjutkan pendidikan dari suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka 

Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia berada di kisaran 

33% yang disebabkan prioritas pembangunan pendidikan pada usaha wajib 

belajar masih menuju wajib belajar 12 tahun, sehingga belum menyentuh 

pendidikan tinggi. Selain itu, kurang meratanya kualitas perguruan tinggi 

mengacu kepada hasil akreditasi dengan nilai A yang masih terkonsentrasi 

di pulau Jawa serta keumuman pendidikan tinggi yang bercirikan akademis 

sehingga layanan pendidikan cenderung terbatas. 

Peningkatan angka partisipasi kasar masyarakat dalam melanjutkan ke 

jenjang pendidikan tinggi mencakup beberapa hal; pertama, terdapat 

kesenjangan mutu antar perguruan tinggi, termasuk di dalamnya 

ketersediaan SDM (tenaga dosen dan tenaga kependidikan lainnya), dan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Kedua, kendala 

psikologi masyarakat, baik pemuda dan orang tua cenderung berorientasi 

pada employee minded daripada sebagai entrepreneurship pioneer, sebagai 

sosok yang mandiri, tangguh, inovatif dan siap menghadapi tantangan. 

Kondisi ini membuat Perguruan Tinggi terjebak pada paradigm layanan 

pendidikan yang bercirikan akademik jenjang S1, S2 dan S3. Ketiga, 

kesiapan (readiness) perguruan tinggi secara internal dalam menghadapi 

revolusi industry 4.0 masih beragam, termasuk sistem informasi, Big Data 

yang meblum mampu ditangkap secara optimal oleh kampus. Hal ini 

berkaitan dengan penurunan kualitas layanan akademik bagi masyarakat 

terutama mahasiswa. Keempat, partisipasi sektor dunia industri, dunia usaha 

dan pengguna lulusan belum bersinergi pada peningkatan APK perguruan 

tinggi. 

Hal ini menjadi tolok ukur bersama untuk perguruan tinggi dalam 

menyusun rumusan strategi dan program yang mampu dalam meningkatkan 

angka partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikannya. Dalam 

perumusan strategi, pengelola perguruan tinggi berupaya untuk melakukan 

terobosan dalam peningkatan mutu layanan akademik dan penjaminan mutu 
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internal yang memenuhi standar pendidikan tinggi, standar penelitian dan 

standar pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat secara akuntabel, 

sistemik dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas profil lulusan yang dapat 

diserap oleh pengguna lulusan dijadikan sebagai kerangka dasar penentuan 

strategi perguruan tinggi sehingga secara linier perguruan tinggi tidak hanya 

mencetak lulusan secara akademik, akan tetapi mampu mengurangi angka 

linear pengguna profil lulusan. 

Kondisi ini secara umum mengarahkan UIN Prof. KH. Saifuddin 

ZuhriPurwokerto sebagai perguruan tinggi dalam fase transformasi menjadi 

UIN untuk mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi, terutama dalam 

peningkatan partisipasi masyarakat (APK), peningkatan kualitas profil 

lulusan dan peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto 

mengalami banyak perkembangan, baik dari sisi penyediaan layanan 

pendidikan maupun infrastruktur penunjang lainnya. Dari sisi layanan 

akademik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 

ZuhriPurwokerto dari sejarah awal telah memiliki 2 Program Studi Yakni 

Ekonomi Syarih dan Perbankan Syariah, kemudian bertambah satu Prodi 

Manajemen Zakat dan Wakaf.  

Kondisi objektif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin ZuhriPurwokerto dapat diklasifikasi dalam 2 kondisi, yaitu internal 

dan eksternal. Kondisi internal menggambarkan faktor-faktor yang proses 

pemenuhannya dipengaruhi pada ketersediaan factor-faktor dari dalam 

institusi baik dalam sistem pendidikan maupun sumber daya. Kondisi 

eksternal memperlihatkan adanya faktor-faktor yang ikut mempengaruhi 

pembentukan situasi yang terjadi dalam lingkungan UIN Prof. KH. Saifuddin 

ZuhriPurwokerto. Kedua kondisi ini dikolaborasikan untuk memberikan 

informasi yang utuh tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. 

KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto dalam penyusunan rencana strategis untuk 

5 tahun mendatang. 

Hal-hal yang diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya kondisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin ZuhriPurwokerto secara internal adalah: 

1. Kelembagaan 

Mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 

tentang STATUTA UIN Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto, maka 

kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 

ZuhriPurwokerto terdiri dari: 

a. Dekan  

b. Wakil Dekan 

c. Ketua Jurusan 

d. Sekretaris Jurusan 
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e. Koordinator Program Studi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 

ZuhriPurwokerto menyelenggarakan program pendidikan Strata Satu (S-

1),: 

a) Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah (ES) 

b) Jurusan/Prodi Perbankan Syariah (PS) 

c) Jurusan/Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf (Mazawa) 

      

Untuk mendukung pelaksanaan akademik, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto membentuk link and 

Match dengan unit dan lembaga, yaitu di tingkat Institut yakni  

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 

b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

c. Kabag dan Kasubbag 

d. Unit Pelaksana Teknis 

1) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) 

2) Pengembangan Bahasa 

3) Perpustakaan 

4) Ma’had Al- Jami’ah 

5) Bimbingan Konseling dan Karir 

6) Pusat moderasi beragama 

e. Satuan Pengawas Internal (SPI). 

Untuk menggambarkan kondisi obyektif kelembagaan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto di 

atas digunakan metode analisis SWOT sebagai berikut:  

Kekuatan: 

▪ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

▪ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang STATUTA 

Uin Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

▪ Implementasi Management System ISO 9001:2015 Tuv Rheinland 

Certified. 

▪ Kualitas akreditasi lembaga terakreditasi Baik. 

Kelemahan: 

▪ Distribusi pembagian kerja belum proporsional sehingga terjadi 

ketimpangan beban kerja antar beberapa unit pelaksana teknis 

kegiatan. 

▪ Pelayanan unit dan lembaga belum optimal dan cenderung stagnan. 

Peluang: 

▪ Undang-Undang dan Peraturan yang ada memberi peluang untuk 

penyempurnaan dan pengembangan kelembagaan, baik fakultas 

maupun program studi. 
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▪ Proyeksi penambahan prodi mengikuti Trasformasi UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhrimenjadi UIN Purwokerto sebagai Badan Layanan 

Umum (BLU) 

▪ Proyeksi menjadi pusat penelitian bidang ekonomi dan Bisnis Islam  

Tantangan: 

▪ Perluasan mandat lembaga pendidikan tinggi di bawah Kemeterian 

Agama yang tidak hanya mencakup dan mengembangkan disiplin ilmu 

keagamaan. 

▪ Peningkatan daya saing dengan perguruan tinggi di lingkungan sekitar, 

baik negeri maupun swasta 

 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek utama 

pengembangan  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin ZuhriPurwokerto sebagai lembaga yang mengedepankan 

layanan pendidikan, penelitian dan sekaligus menjadikan hasil penelitian 

sebagai basis pembelajaran serta pengabdian kepada masyarakat 

sebagai implementasi tridharma perguruan tinggi. Dosen dan tenaga 

kependidikan merupakan sumber daya penggerak yang memegang peran 

penting dalam memaksimalkan pelaksanaan layanan pendidikan, 

penelitan dan pengabdian kepada masyarakat. Kondisi objektif 

sumber daya UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai 

berikut: 

 

Pada aspek ketersediaan SDM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto saat ini memiliki dosen tetap 

sebanyak 31 orang. Tingkat pendidikan dosen masih didominasi oleh 

Master (S-2) yakni sebanyak berjumlah 25 orang atau 80,7% dan sisanya 

bergelar Doktor (S-3) yakni sebanyak 6 orang atau 19,3%. Dilihat dari 

jabatan fungsionalnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto memliki Lektor Kepala 9 orang, Lektor 10 

orang, asisten ahli 8 orang dan Calon Dosen 22 orang. 

 

Selain tenaga pendidik yakni dosen, tenaga kependidikan 

merupakan aspek pendukung kelembagaan yang juga penting 

diperhatikan. Saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki 10 (PNS dan non PNS). 

 

Bila dianalisis melalui metode SWOT maka bidang sumber daya 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Kekuatan: 

▪ Tenaga Dosen rata-rata berkualifikasi pendidikan S2 dan S3, berusia 



 

 10 

muda dan potensial untuk dikembangkan. 

▪ Tersedianya tenaga edukatif yang dapat melanjutkan studi pada bidang 

keilmuan yang dibutuhkan untuk memenuhi mata kuliah yang 

dibutuhkan. 

▪ Tersedianya Dosen yang telah mencapai jabatan edukatif Guru Besar 

(Profesor). 

▪ Tersedianya tenaga administrasi yang potensial untuk dikembangkan 

dengan mengikuti studi lanjut dan program- program pelatihan. 

Kelemahan: 

▪ Studi lanjut bagi dosen yang kurang sesuai dengan bidang keahliannya 

sehingga tidak menunjang pengembangan profesi. 

▪ Penempatan tenaga administrasi kurang sesuai dengan keahlian dan 

beban kerja, sehingga distribusi pekerjaan menjadi timpang. 

▪ Terbatasnya tenaga teknis administrasi yang menguasai penggunaan 

alat-alat berbasis teknologi informasi (TI). 

▪ Etos kerja dan disiplin pegawai masih rendah 

▪ Kurang optimalnya mekanisme reward dan punishment terkait dengan 

kinerja pegawai. 

▪ Relevansi kebutuhan dosen dengan peserta didik 

Peluang: 

▪ Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

memberikan peluang bagi Dosen untuk mendapatkan jaminan 

pengembangan profesi dan peningkatan kesejahteraan. 

▪ Terbuka kesempatan untuk pengangkatan pegawai baru sesuai 

dengan kebutuhan. 

▪ Terbuka kesempatan tenaga administrasi untuk mengembangkan 

kemampuan manajerial melalui Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional 

dan Diklat teknis. 

▪ Terbuka kesempatan untuk menerima pelimpahan mutasi pegawai dari 

unit kerja lain. 

▪ Terbuka kesempatan untuk kerjasama dengan pihak instansi lain baik 

dalam maupun luar negeri. 

Tantangan: 

▪ Formasi pengangkatan tenaga administrasi dan calon dosen yang 

terbatas. 

▪ Perkembangan teknologi informasi menuntut tersedianya SDM yang 

terampil. 

▪ Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) 

▪ Perkembangan menuju revolusi industri 4.0 berbasis teknologi sistem 

informasi dan digitalisasi 

▪ Terbukanya kontrol masyarakat menuntut kinerja pegawai, 

akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. 
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3. Pendidikan dan Pengajaran 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto untuk menjadi 

bagian dari masyarakat global, kurikulum program studi di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto telah 

mengalami perubahan yang cukup signifikan. Seluruh program Studi 

sudah menerapkan kurikulum berbasis pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dan mengacu kepada implementasi Kampus 

Merdeka. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 

ZuhriPurwokerto juga melaksanakan pembinaan dosen antara lain 

dengan membentuk Tim Penilai Karya Ilmiah (TPKI) dan Tim Penilaian 

Angka Kredit (TPAK) yang bertugas memberikan penilaian angka kredit 

untuk kenaikan pangkat. Untuk tugas (TPKI) telah melaksanakan tugas 

sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sementara TPAK belum 

optimal dalam rangka pembinaan kegiatan-kegiatan dosen. Dimasa yang 

akan datang tugas-tugas TPAK lebih dioptimalkan dengan 

memberdayakan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam upaya 

meningkatkan profesionalisme Dosen. Sedangkan pembinaan tenaga 

administrasi dilaksanakan melalui berbagai penugasan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan jabatan dan berbagai pelatihan-pelatihan teknis.  

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kondisi objektif dapat 

dilihat melalui analisis SWOT sebagai berikut: 

Kekuatan 

▪ Tersedianya kesesuaian kualifikasi akademik dosen dengan tugas 

jabatan 

▪ Tersedianya potensi pengembangan proses pembelajaran dosen 

secara mandiri maupun kelembagaan 

▪ Lembaga Penjaminan Mutu sebagai lembaga penguatan 

profesionalisme bidang pendidikan 

▪ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai 

pengembangan kompetensi bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

▪ Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan muda produktif dalam 

peningkatan mutu layanan kepada mahasiswa 

▪ Tersedianya unit layanan informasi dan pusat data dalam 

pengembangan pembelajaran berbasis daring 

Kelemahan 

▪ Kualitas kegiatan pembelajaran yang belum sesuai dengan standar 

nasional mutu pendidikan yang meliputi kompetensi lulusan, isi 

pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, 
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pengelolaan pembelajaran dan pembiayaan pembelajaran. 

▪ Proses pembelajaran yang masih bersifat pasif, kontraproduktif dan 

belum student oriented. 

Peluang 

▪ Ketersediaan potensi dosen untuk mengembangkan kompetensi 

pembelajaran baik dalam muatan isi, proses, penilaian dan pengelolaan 

kelas 

▪ Terbukanya sistem pembelajaran kolaboratif, inovatif dan kreatif 

berbasis media online dan offline 

▪ Kebijakan implementasi Merdeka Belajar di perguruan tinggi melalui 

Kampus Merdeka 

Tantangan 

▪ Kondisi finansial, psikologi dan lingkungan peserta didik yang tidak 

merata dalam mengakses sistem informasi 

▪ Kemampuan dosen dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan 

baik secara daring maupun luring 

▪ Tradisi literasi dalam proses pembelajaran 

4. Kurikulum 

Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin ZuhriPurwokerto yang dominan digunakan adalah Kurikulum 

Berbasis KKNI. Gambaran umum dari karakteristik kurikulum yang 

digunakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 

Zuhri Purwokerto tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aktifitas pendidikan atau pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Prof. KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto dilakukan dengan 

penekanan yang dominan pada Program Studi. Oleh karenanya, 

komposisi atau struktur materi atau muatan kurikulum Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

bersifat piramida. Artinya, muatan ke- UIN-an memperoleh porsi yang 

paling kecil, selanjutnya muatan materi Jurusan lebih besar, dan yang 

terbesar adalah muatan materi Program Studi. 

b. Didasarkan pada upaya perampingan muatan atau isi pendidikan di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto, maka ditetapkan pilihan jumlah total muatan pendidikan di 

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah 148 sks untuk 

program Sarjana (S.1), 54 sks untuk program pascasarjana (S.2) dan 

46 sks untuk program Doktor Islamic Studies (S.3). 

c. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan kecenderungan 

pengembangan akademik di Perguruan Tinggi, yaitu berbasis Program 

Studi, maka proporsi struktur muatan kurikulum Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam  UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai berikut: 
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Tabel.1 

Proporsi persentase struktur muatan kurikulum  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

No Kelompok Mata 

Kuliah 

Persentase SKS 

1 

2 

3 

Universitas 

Fakultas 

Prodi 

20% 

15%-35% 

45%-65% 

30 

22-52 

66-96 

Jumlah 100% 148 

 

Sedangkan untuk program Pascasarjana (S.2) adalah sebagai berikut: 

Tabel.2 

Proporsi jumlah matakuliah muatan kurikulum 

No Kelompok Mata 

Kuliah 

Persentase SKS 

1 

2 

3 

Universitas 

Fakultas 

Prodi 

20% 

15%-35% 

45%-65% 

11 

8-19 

24-35 

Jumlah 100% 54 

 

d. Selanjutnya, berdasarkan tuntutan akreditasi Program Studi, dimana 

sangat disarankan bagi Program Studi untuk memberikan alternatif 

kepada mahasiswa untuk memilih spesifikasi profesi yang menjadi 

orientasinya, maka dari 148 sks yang menjadi beban studi bagi program 

Sarjana (S.1), diberikan alokasi untuk mata kuliah pilihan minimal 10 

sks, dimana posisi mata kuliah pilihan tersebut bisa merupakan mata 

kuliah Jurusan atau merupakan mata kuliah Program Studi. 

 

5. Perpustakaan dan Informasi 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatu dengan perpustakaan UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto, yakni perpustakaan 5 lantai dengan luas total 

4.200 m2. Gedung perpustakaan yang dibangun dengan sumber dana dari 

SBSN tahun 2016 ini sangat memenuhi kebutuhan ideal perpustakaan 

sejalan dengan laju pertumbuhan jumlah sivitas akademik dari tahun 

ketahun. Koleksi perpustakaam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

terdiri dari koleksi buku, jurnal, majalah, surat kabar, CD Rom, Kliping 

Artikel, Brosur, leflat, newsletter, skripsi, tesis, disertasi, laporan 

penelitian, karya ilmiah dan lain sebagainya. Sebagian dari koleksi 

tersebut masih bersifat tercetak/Printed bukan elektronik atau digital 

meliputi buku-buku di bidang ulumul Qur’an, ulumul hadits aqidah, fiqih, 
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sosiologi Islam, dakwah Islam, filsafat Islam, sejarah islam dan kajian-

kajian islam lainnya. Juga koleksi di bidang penelitian, psikologi, hukum, 

pendidikan, bahasa, sastra dan lain sebagainya, baik berbahasa 

Indonesia, Inggris, maupun Arab. Adapun jumlah keseluruhan koleksi 

adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3. 

Koleksi Buku Perpustakaan 

No. Jenis Pustaka Jumlah 
Judul 

Jumlah 
Copy Cetak Elektroni

k (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Buku teks 3367

0 
55251 88921 

2 Jurnal nasional yang 
terakreditasi 

171 250 421 

3 Jurnal internasional 67.132 
- Esjindex.org  2.278  
- Sherpa.ac.uk  3.098 
- Olddrji.lbp.world  1.434 
- Index Copernicus  43.354 
- ProQuest  6.661 
- DOAJ  10.307 

4 Prosiding 253 120 139 
5 Skripsi 4449 4.525 7.370 
6 Tesis 375 236 369 
7 Disertasi 15 250 265 

TOTAL 16461
7 Sitem layanan yang dipakai perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin 

ZuhriPurwokerto adalah sistem terbuka (Open Acces), dimana 

pengunjung perpustakaan bisa secara langsung menuju ke ruang koleksi 

untuk mencari, memilah dan memilih buku-buku yang diinginkan baik 

untuk dibaca di tempat maupun untuk dipinjam. 

Guna menunjang kepuasan pemakai dalam mencari informasi, 

Perpustakaan menawarkan beberapa layanan sebagai berikut: 

a. Layanan Administrasi, yaitu layanan administratif yang diberikan 

kepada pemustaka meliputi administrasi wakaf dan hibah buku, surat 

keterangan bebas pustaka, persuratan dan lainnya 

b. Layanan Sirkulasi, yaitu adalah layanan peminjaman, perpanjangan 

dan pengembalian buku sirkulasi serta aktivasi keanggotaan. 

c. Layanan Referensi, yaitu layanan bimbingan penelusuran informasi 

dengan menggunakan koleksi referensi. Layanan ini menyediakan 

bahan pustaka rujukan seperti kamus, ensiklopedi, handbook, buku 

pedoman, indeks, bibliografi, katalog dan semaamnya. 

d. Layanan pembaca, yaitu layanan yang memberikan petunjuk dan 

memandu pemakai perpustkaan dalam menggunakan koleksi serta 

fasilitas perpustakaan. 
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e. Layanan Internet dan Hotspot Area adalah fasilitas yang disediakan 

untuk memudahkan pemustaka menemukan informasi yang 

dibutuhkan melalui jaringan internet. 

f. Layanan hasil penelitian, yaitu layanan penelusuran informasi melalui 

skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan makalah dosen. 

g. Layanan Audio Visual dan perpustakaan digital adalah layanan yang 

diberikan kepada pemustaka dalam bentuk informasi pengetahuan 

dalam format digital baik audio, visual, maupun audio visual 

h. Layanan Foto kopi, yaitu adalah layanan foto kopi yang disediakan 

untuk memudahkan pemustaka mendapatkan informasi tertentu yang 

tidak bisa dipinjam 

i. Layanan Konsultasi dan bimbingan Pemustaka, adalah layanan 

bantuan kepada setiap pemustaka dalam semua masalah terkait 

dengan perpustakaan, koleksi dan layanan. 

Dari sisi sistem informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

memiliki website sendiri mengikuti system informasi  UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memiliki website sendiri, yaitu 

www.iainpurwokerto.ac.id. Dalam website ditampilkan agenda-agenda 

penting  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto dan forum diskusi antar elemen civitas akademika. Sistem 

informasi yang digunakan sampai saat ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem Informasi Akademik http://sisca.uinsaizu.ac.id/ 

1) Data Kemahasiswaan 

2) KRS On Line 

3) KHS On Line 

4) KTM On Line 

b. Sistem Informasi Pegawai http://sip.uinsaizu.ac.id/ 

1) Laporan Capaian Kinerja Harian (LCKH) On Line 

c. Sistem Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) Online 

http://bkd.uinsaizu.ac.id/  

d. Sistem Informasi Perpustakaan  http://lib.uinsaizu.ac.id/ 

1) Data Koleksi 

2) Sirkulasi 

e. Jaringan dan Infrastruktur 

1) Server (internet, SISCA, Simpeg) 

2) Jaringan Fiber Optik 

3) Bandwich (1,8GB) 

4) Provider (Astinet) 

Secara objektif, kondisi Perpustakaan dan Sistem Informasi dapat 

dilihat melalui analisis SWOT sebagai berikut: 

Kekuatan: 

▪ Perpustakaan telah memiliki gedung yang cukup representatif. 

http://www.stainpurwokerto.ac.id/
http://sisca.uinsaizu.ac.id/
http://sip.uinsaizu.ac.id/
http://bkd.uinsaizu.ac.id/
http://lib.uinsaizu.ac.id/
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▪ Sistem Informasi telah memiliki jaringan fiber optik dari Biznet ke pusat 

komputer. 

▪ Sumberdaya manusia yang cukup dalam bidang komputer dan 

jaringan. 

▪ Implementasi sistem informasi berbasis otomatisasi perpustakaan. 

▪ Nilai A untuk Akreditasi Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto  

Kelemahan: 

▪ Implementasi sistem informasi belum terintegrasi. Sistem informasi 

perpustakaan berbeda dengan sistem informasi akademik (SISCA) 

yang dikelola secara berbeda pula. 

▪ Sumberdaya yang ada masih kurang familiar dengan penerapan sistem 

informasi berbasis teknologi informasi dalam manajemen perpustakaan 

dan perguruan tinggi. 

▪ Kapasitas bandwidh sebesar 1,8 GB yang terbilang sangat minim untuk 

memenuhi kebutuhan akses dan pengelolaan informasi perguruan 

tinggi. 

▪ Konstruksi bangunan yang masih dalam proses pengembangan 

sehingga jaringan sistem sering mengalami kerusakan. 

Peluang: 

▪ Penetapan sandar minimal akses internet pendidikan tinggi 0,75 MBps 

per mahasiswa. 

▪ Penerapan e-book untuk peningkatan layanan pengetahuan melalui 

perpustakaan digital. 

▪ Modernisasi masyarakat melalui cyber community. 

▪ Akselerasi pendidikan utuk semua melalui pemanfaatan pengajaran 

elektronik atau e learning. 

Tantangan: 

▪ Modernisasi seluruh sisi kehidupan melalui pemanfaatan teknologi 

informasi berbasis internet. 

▪ Kebutuhan sumberdaya yang memiliki kemampuan spesifik dalam 

bidang teknologi informasi. 

6. Kemahasiswaan dan Alumni 

Pembinaan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRIPurwokerto diarahkan pada 5 aspek, yaitu 

peningkatan penalaran, pembinaan bakat dan minat, peningkatan 

kesejahteraan mahasiswa, pembinaan organisasi kemahasiswaan, 

pembinaan moral keagamaan. Kegiatan pembinaan dilaksanakan dan 

dikoordinasikan oleh Wakil Dekan III, dan TPKM (Tim Pembina Kegiatan 

Mahasiswa). 

Dari kondisi saat ini pelaksanaan pembinaan mahasiswa jika 

dianalisis melalui metode SWOT dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Kekuatan: 

▪ Kebebasan mimbar akademik dan berekspresi lebih tinggi. 

▪ Struktur organisasi kemahasiswaan yang tertata. 

▪ Adanya pedoman pembinaan dan tata tertib mahasiswa. 

▪ Tersedianya fasilitas yang mencukupi untuk pengembangan minat dan 

bakat mahasiswa. 

▪ Akomodasi dan aspirasi mahasiswa dalam pengambilan kebijakan 

strategis melalui wakil-wakil mahasiswa. 

▪ Adanya alokasi anggaran DIPA secara rutin untuk kegiatan 

kemahasiswaan. 

▪ Tersedianya beasiswa untuk mahasiswa miskin dan mahasiswa 

berprestasi. 

Kelemahan: 

▪ Menurunnya tingkat kompetisi seleksi mahasiswa baru berimplikasi 

pada terbatasnya bibit-bibit potensial mahasiswa pada semua bidang. 

▪ Menurunnya idealisme dan berkembangnya pragmatisme di kalangan 

mahasiswa. 

▪ Rendahnya minat dan motivasi sebagian besar mahasiswa untuk 

mengembangkan diri. 

▪ Dukungan dana untuk kegiatan kemahasiswaan masih terbatas. 

▪ Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian besar mahasiswa. 

▪ Belum optimalnya fungsi pembinaan mahasiswa. 

▪ Rendahnya sense of responsibility dalam pembinaan mahasiswa. 

▪ Rendahnya kemampuan bahasa asing mahasiswa sehingga kurang 

dapat mengakses informasi akademik yang berskala Internasional. 

Peluang: 

▪ Masih banyaknya basis tradisional input Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang belum tergarap seperti 

pesantren dan Madrasah Aliyah. 

▪ Iklim Kebebasan dalam mengaktualisasikan potensi dan kreatifitas. 

▪ Banyaknya kesempatan mendapatkan beasiswa dari luar IAIN, baik 

dari instansi pemerintah maupun swasta. 

▪ Semakin berkembangnya teknologi IT, memberikan peluang bagi 

mahasiswa meningkatkan potensi diri. 

▪ Tersedianya event-event lokal, nasional dan internasional untuk 

mengembangkan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik 

maupun bakat minat. 

▪ Adanya jaringan antar lembaga kemahasiswaan baik pada tingkat lokal, 

regional maupun nasional untuk mengembangkan kualitas kegiatan 

kemahasiswaan. 

Tantangan: 

▪ Kuatnya pengaruh globalisasi akan berpengaruh terhadap pola pikir, 
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kepribadian dan perilaku mahasiswa, seperti budaya primitif dalam 

pergaulan (narkoba dan pergaulan bebas). 

▪ Terbatasnya lapangan kerja bagi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN. 

▪ Krisis ekonomi yang berkelanjutan berakibat pada menurunnya akses 

mahasiswa untuk pengembangan diri. 

▪ Tingginya harapan masyarakat terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri dalam penguasaan 

bidang ilmu dan moralitas agama yang tidak secara keseluruhan 

terpenuhi. 

▪ Adanya citra sebagian masyarakat mengenai kurang positifnya peran 

mahasiswa pada masyarakat pada sekitar kampus. 

7. Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto, meliputi gedung perkantoran, gedung 

pendidikan, kemahasiswaan, sarana olah raga dan sarana lainnya. 

Adapun perincian gedung Sarana prasarana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai berikut: 

a. Kampus FEBI UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto terletak di Jl. 

Jendral A. Yani No. 40 A Purwokerto  

b. Gedung perpustakaan, laboratorium, IBM micro, Bank Mini IBiL, masjid, 

pusat kegiatan mahasiswa dan aula utama.Sarana Perkantoran dan 

Pendidikan: 

Sarana Kemahasiswaan. Dalam rangka menunjang kegiatan 

kemahasiswaan bagi mahasiswa-mahasiswa disediakan pusat kegiatan 

Mahasiswa, baik di tingkat Jurusan maupun Universitas. Adapun sarana 

yang dimaksud adalah: 

Sarana Komunikasi. Di samping telepon dan faksimile yang menjadi alat 

komunikasi utama,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto juga memiliki beberapa jaringan komunikasi, 

antara lain: 

a. Intranet/LAN yang berpusat di Unit TIPD. 

b. Hot Spot Area. 

c. Sambungan telepon antar ruang. 

Sarana Lain: 

a. Laboratorium 

Adanya 3 laboratorium prodi (bank mini, pondok zakat dan wakaf, 

laboratorium bisnis). 

b. Sarana ibadah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto berupa  masjid pusat/rektorat yang 

digunakan selain sebagai tempat ibadah, juga  kegiatan keagamaan 

lainnya.  
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Kondisi ini bila di analisis dalam kerangka SWOT dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Kekuatan: 

▪ Adanya lahan milik sendiri yang masih dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan sarana dan prasarana kampus. 

▪ Adanya pedoman pengelolaan aset. 

▪ Adanya dana DIPA. 

▪ Adanya Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  UIN 

Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

▪ Sudah adanya master plan yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

Kelemahan: 

▪ Terbatasnya lahan. 

▪ Terbatasnya ruang kuliah. 

▪ Belum tersedianya sarana olah raga yang lengkap. 

▪ Terbatasnya gedung Perpustakaan. 

▪ Terbatasnya gedung laboratorium. 

▪ Belum optimalnya pengelolaan aset untuk kepentingan pengembangan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto 

▪ Belum adanya gudang penyimpanan barang-barang inventaris dan 

arsiparis yang memadai. 

▪ Belum tuntasnya tukar guling tanah seluas 4.197 𝑚2. 

▪ Belum tuntasnya pembebasan tanah seluas 5 hektar. 

Peluang: 

▪ Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

(Propinsi/ Kota/ Kabupaten) untuk pengembangan kampus terpadu. 

▪ Adanya dukungan nyata dari pemerintah Banyumas dan Purbalingga 

terkait hibah tanah untuk pengembangan IAIN Purwokerto menuju UIN 

Prof. KH. Saifuddin Zuhri 

▪ Adanya dukungan dari orang tua mahasiswa dan masyarakat untuk 

pengembangan aset IAIN, termasuk asset Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam 

▪ Adanya kerjasama dengan berbagai pihak. 

Tantangan: 

▪ Semakin terbatasnya lokasi pengembangan kampus. 

▪ Tuntutan penyediaan pembangunan kampus terpadu. 

▪ Otonomi Perguruan Tinggi menuntut UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 

untuk lebih profesional dalam mengelola asset demikian pula dengan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

▪ Tingginya tingkat polusi yang mengganggu aktivitas civitas akademika. 
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8. Keuangan 

Era otonomi pendidikan menuntut perguruan tinggi (PT) menjadi 

semakin kompetitif dan mandiri. Perguruan tinggi (PT) yang akan survive 

adalah perguruan tinggi (PT) yang bisa menghasilkan produk-produk 

unggulan dan mampu membiayai sendiri tanpa menggantungkan 

sepenuhnya dana dari bantuan pemerintah. 

Sumber dana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri pada masa yang akan datang tidak bisa hanya 

mengandalkan bantuan pemerintah saja, tetapi harus bisa mencari dana 

dari berbagai sumber. Selama ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Prof. KH. Saifuddin Zuhri masih mengandalkan sumber dana 

konvensional, yakni bantuan dari pemerintah dan UKT mahasiswa. 

Sementara potensi sumber dana lain belum bisa digali secara optimal. 

Jika digunakan analisis SWOT terhadap kondisi sumber dana 

sekarang, maka akan didapatkan rumusan sebagai berikut: 

Kekuatan: 

▪ Tersedianya anggaran dari pemerintah dalam bentuk APBN dan UKT 

dalam bentuk PNBP. 

▪ Memiliki 2 Lahan kosong (letak Strategis). 

Kelemahan: 

▪ Menggantungkan dana dari pemerintah. 

▪ Belum tersusunnya sistem perencanaan berbasis kinerja. 

▪ Tenaga administrasi keuangan sebagian besar tidak berbasis 

pendidikan ekonomi. 

▪ Belum adanya bahan-bahan usaha produktif yang menjadi sumber 

dana khusus bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN PROF. KH. 

SAIFUDDIN ZUHRIPurwokerto.. 

▪ Produk-produk keilmuan belum secara optimal diorientasikan untuk 

kepentingan profit bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN. 

Peluang: 

▪ Kesempatan untuk membangun kerjasama (networking) yang 

berkonsekuensi pendapatan (finansial) bagi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto terbuka lebar. 

▪ Tingginya minat masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang 

berkonsekuensi pendapatan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

▪ Pemerintah memberi kesempatan pada perguruan tinggi (PT) untuk 

semakin mandiri. 

▪ Kebijakan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN memungkinkan 

peningkatan dana pendidikan yang signifikan. 

Tantangan: 

▪ Era pasar bebas menuntut perguruan tinggi semakin kompetitif. 
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▪ Rendahnya daya beli masyarakat berakibat pada rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam anggaran pendidikan. 

▪ Masyarakat semakin selektif dalam memilih produk pengetahuan. 

▪ Masyarakat menuntut pengelolaan layanan publik dikelola secara 

profesional. 

9. Kerjasama 

Kerjasama yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan pihak-pihak lain di luar 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 6. 
Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 

Zuhri Purwokerto 

 
No 

 
Kerjasama 

 
Lembaga Mitra 

1 Sharing kurikulum dan studi 

banding kegiatan operasional 

fakultas 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya 
2 Narasumber seminar dan 

penguatan kurikulum. 

Lazis NU Purwokerto 

3 Narasumber seminar dan 

penguatan kurikulum. 

Baznas Propinsi Jawa Tengah 

4 Narasumber seminar dan 

penguatan kurikulum. 

Baznas Kabupaten Banyumas 

5 Narasumber seminar dan 

penguatan kurikulum. 

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 

Kabupaten Banyumas 

6 Kerjasama pendidikan dan 

pengajaran 

Al Falah Islamic School Thailand 

7 Kerjasama pendidikan dan 

pengajaran 

Mahad Tarbiyah Al Islamiyah 

Songserm Islamic School Thailand 

8 Kerjasama pendidikan dan 

pengajaran 

 Bank BSI, Tbk Jawa Tengah 

9 Kerjasama pendidikan dan 

pengabdian kepada masyarakat 

 ATR/BPN Kabupaten Purbalingga 

10 Kerjasama pendidikan dan 

pengajaran 

 PT. BPRS Bina Amanah Satria 
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Beberapa kerjasama tersebut menjadi salah satu yang 

menggambarkan kondisi objektif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang akan terlihat lebih jelas apabila 

dilihat dengan metode SWOT sebagai berikut:  

Kekuatan: 

▪ Kerjasama sudah dilakukan dengan lembaga-lembaga yang beragam 

yang terkait dengan peningkatan kapasitas pendidikan. 

▪ Beberapa lembaga yang diajak kerjasama merupakan representasi 

kelompok-kelompok tradisional yang memberikan input mahasiswa 

kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 

Zuhri Purwokerto. 

▪ Kerjasama telah berlangsung lama. 

Kelemahan: 

▪ Kerjasama masih pada wilayah teknis, belum masuk pada wilayah 

strategis. 

▪ Kerjasama masih terbatas pada pengembangan pendidikan dan belum 

menyentuh pada pengembangan kelembagaan. 

▪ Manajemen kerjasama masih belum tertata secara sistematis. 

Dokumen-dokumen pendukung masih belum terkonsentrasi dalam satu 

unit kerja. 

Peluang: 

▪ Perluasan mandat UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang 

memungkinkan bertambahnya lembaga dan isntitusi negeri dan swasta 

yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

memungkinkan menambah jumlah Prodi. 

▪ Pencapaian MDGs terutama pengurangan kemiskinan dilakukan 

dengan pendekatan multidimensi. Salah satunya adalah dengan 

meningkatkan peran agamawan sebagai media penyadaran melawan 

kemiskinan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat menjalin 

hubungan dengan kelompok-kelompok agamawan tersebut. 

▪ Problem sosial yang semakin kompleks tidak bisa diakomodasi oleh 

lembaga-lembaga formal yang telah tersedia. Kondisi ini memberikan 

peluang bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berinisiatif 

mengembangkan suatu lembaga yang secara khusus diproyeksikan 

memberikan perhatian terhadap problem-problem sosial tersebut. 

Tantangan: 

▪ Masyarakat semakin selektif memilih lembaga yang akan dijadikan 

referensi bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi. Hal ini 

karena kompetisi di tingkat lembaga meningkat sehingga hanya 

lembaga yang benar-benar memiliki kapasitas yang kemudian dijadikan 
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mitra bagi masyarakat. 

▪ Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks. 

Pendekatan tidak bisa dilakukan parsial karena justru akan melahirkan 

tindakan-tindakan yang kontraproduktif. 

▪ Cara berpikir pragmatis yang mengasumsikan bahwa kerjasama 

dilakukan bisa mendatangkan keuntungan secara material. Apabila 

asumsi-asumsi ini tidak terwujud berpotensi memunculkan pandangan 

lain yang berkonotasi negatif terhadap lembaga yang dimaksud. 
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BAB II 

VISI, MISI,TUJUAN , PARADIGMA DAN SASARAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI 

PURWOKERTO 

A. VISI  

“Unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan Ilmu Ekonomi dan 

Bisnis Islam di Asia Tenggara Tahun 2040” 

B. MISI  

1. Menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis Islam yang unggul, 

progresif, dan integratif; 

2. Menjadi Research Centre dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam; 
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat melalui program 

kemitraan dan kerjasama; 

4. Mencetak lulusan yang mandiri berintegritas dan Islami dengan berbekal 

ilmu pengetahuan, hard dan soft skill; 

5. Menyelenggarakan tata kelola dan pelayanan prima pendidikan tinggi. 

C. TUJUAN  

1. Melahirkan fakultas, jurusan dan program studi yang unggul dan mampu 
bersaing di tingkat nasional dan regional; 

2. Menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif dan profesional di bidang 
ekonomi dan bisnis Islam, perbankan Islam, perzakatan dan perwakafan; 

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam pengetahuan, 
hard skill dan soft skill sesuai dengan tuntutan stakeholder (pengguna 
lulusan) dan mampu berkompetisi di tingkat nasional dan regional; 

4. Menghasilkan iklim akademik yang sinergis dan berkelanjutan dengan 
sistem informasi manajemen berbasis ICT (Information and 
Communication of Technology); 

5. Melahirkan Sumber Daya Manusia yang berbudaya organisasi dan 
adaptif terhadap perubahan zaman; 

6. Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam, 
perbankan Islam, perzakatan dan perwakafan. Yang dipublikasikan 
dalam jurnal; 

7. Menjadikan FEBI sebagai pusat penelitian bidang ilmu-ilmu ekonomi dan 
bisnis Islam perbankan Islam, perzakatan dan perwakafan; 

8. Menjadikan lembaga-lembaga nasional dan internasional sebagai mitra 
kerjasama dalam bidang keilmuan dan teknologi yang berimplikasi pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

9. Menjalin kerjasama dengan alumni untuk membentuk jaringan kerjasama 
dalam meningkatkan kualitas outcome; 

10. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian dalam ekonomi dan 
bisnis Islam perbankan Islam, perzakatan dan perwakafan. 
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D. SASARAN  

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dan bisnis Islam yang jujur dan adil, 
berkarakter kepemimpinan, berwawasan persatuan dan kesatuan  

bangsa,  mampu  menganalisis   perkembangan   ilmu ekonomi dan bisnis 

kini dan masa depan, baik secara teori maupun penerapannya;  

2. Terpenuhinya kebutuhan profesional dalam bidang ekonomi dan bisnis 
Islam yang dapat menunjang pembangunan nasional dan berdaya saing 

global;  

3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan evaluasi yang relevan dengan 

orientasi profesi lulusan agar terjadi kesinambungan dan menjamin 
keberlanjutan fakultas;  

4. Meningkatkan dosen FEBI berpendidikan S3 sebanyak 90%, setiap prodi 

memilki minimal tiga Guru Besar pada tahun 2025;  

5. Memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan suasana akademik 

yang kondusif melalui pengembangan infrastruktur, kualifikasi dosen, 

agenda riset, laboratorium dan perpustakaan;  

6. Terwujudnya komitmen di kalangan civitas akademika dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proses pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;  

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian ekonomi dan Bisnis Islam;  

8. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan institusional antar lembaga 
perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga, industri, baik di dalam negeri 

maupun luar negeri minimal lima kerjasama baru di tahun 2025;  

9. Melaksanakan pembinaan mahasiswa dan alumni secara terpadu dan 

berkesinambungan untuk menumbuhkan  kemandirian, rasa bangga dan 
cinta almamater; dan  

 

E. STRATEGI PENCAPAIAN  

1. Menerapkan kebijakan fakultas yang mendorong penjaminan mutu 

akademik, penelitian, pengabdian dan promosi serta pembinaan alumni;  

2. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan menciptakan iklim serta budaya 

organisasi yang sehat dan prima;  

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai dan dosen 
melalui program rekruitmen, studi lanjut, dan pelatihan serta sertifikasi 

keahlian;  

4. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen secara terpadu (e- education); 

dan  

5. Memperbanyak jaringan terkait dengan program-program kerja sama.  

Implementasi operasional visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. 
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dijelaskan sebagai berikut: 
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Unggul (Excellent) 
Indikator “unggul” (excellent) adalah (i) unggul dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran; (ii) unggul dalam penelitian dan pengembangan teori-teori 
ilmu pengetahuan, dan (iii) unggul pemberdayaan masyarakat; (iv) unggul 
dalam kualitas kemahasiswaan; dan (v) unggul dalam pengelolaan 
kelembagaan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengikuti keunggulan yang 
berupaya akan diwujudkan oleh UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 
adalah: 
1. Menjadi 5 besar UIN terbaik dari 17 UIN se Indonesia, pada tahun 2024; 
2. Menjadi 25 universitas terbaik di Indonesia tahun 2029; 
3. Menjadi 100 universitas terbaik di Asia Tenggara tahun 2034; dan 
4. Menjadi 200 universitas terbaik di Asia tahun 2039. 
(Sumber: Keputusan Rektor Nomor 783 Tahun 2015 tentang Rencana Induk 
Pengembangan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2015– 
2039). 
 
Progresif 

Visi Islami meniscayakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN PROF. 
KH. SAIFUDDIN ZUHRIPurwokerto memiliki komitmen yang tinggi untuk: 
1. Menjadikan Islam sebagai sistem nilai dan norma-norma Islam sebagai 

acuan sikap dan perilaku, baik secara personal maupun kelembagaan; 
2. Menjadikan Islam sebagai sumber integrasi ilmu pengetahuan yang 

dikembangkan, baik secara personal maupun kelembagaan; dan 
3. Menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin). 
 
Integratif 

Guna mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki komitmen 
yang kuat untuk mendorong dan mengupayakan: 
1. Pemenuhan kebutuhan dasar individu, keluarga, serta kelompok dalam 

masyarakat, khususnya dalam bidang spiritual; 
2. Pengembangan modal sosial yang kondusif bagi terbentuknya 

kemampuan melaksanakan tugas hidup serta eskalasi  kepercayaan serta 
hubungan sosial antar kelompok; 

3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan ataupun 
dengan kata lain membuka akses terhadap berbagai layanan sosial; 

4. Adanya hak, kemampuan serta kesempatan bagi masyarakat serta 
organisasi non pemerintah untuk terlibat dalam berbagai forum, sehingga 
isu kepentingan bersama serta kebijakan publik dapat dikembangkan; 

5. Persatuan antarkelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya  rasa saling 
menghormati perbedaan antara budaya serta kepercayaan; 

6. Implementasi sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga 
ekonomi, hukum serta sosial beroperasi secara produktif serta adil secara 
sosial; 

7. Adanya jaminan, kepastian, serta kepercayaan antara jejaring sosial yang 
memungkinkan terbentuknya hubungan serta komunikasi yang terbuka 
antar masyarakat (Sumber: Keputusan Rektor Nomor 783 Tahun 2015 
tentang Rencana Induk Pengembangan UIN PROF. KH. SAIFUDDIN 
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ZUHRIPurwokerto Tahun 2015–2039). 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN  
 
A. Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang diambil oleh Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam tidak lepas dari arah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 
mengikuti kebijakan Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam (Pendis). Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama adalah: 
1. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan 

ajaran agama adalah melalui peningkatan kesalehan umat beragama 
dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, dan 
kinerja penyuluh agama.  

2. Kebijakan dalam meningkatnya kerukunan umat beragama dititikberatkan 
pada peningkatan moderasi beragama dalam rangka mempererat 
kerukunan dalam rangka menyelesaikan konflik antar dan intra umat 
beragama.  

3. Kebijakan peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan 
pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan serta 
meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama.  

4. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan 
diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA 
Kecamatan, dan sertifikasi produk halal dengan memenuhi standar dan 
melakukan digitalisasi layanan.  

5. Kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat 
difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi 
keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung untuk pembangunan 
agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. 

6. Kebijakan dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, 
diarahkan pada peningkatan kapasitas kelas (seating capasity) didukung 
dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya pada daerah 3T), 
menarik kembali Anak yang Tidak Sekolah (ATS) dalam sistem pendidikan, 
memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun 
terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan 
gender.  

7. Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan, penempatan guru dan tenaga 
kependidikan dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga 
kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan 
kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan 
berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK 
dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan.  

8. Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, 
diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan 
keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan.  

9. Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 
peningkatan karakter siswa dalam 18 jenis karakter nasional dan 
kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan 
pendidikan yang mendukungnya.  
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10. Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititik 
beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK 
yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional  

11. Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola kepemerintahan yang 
efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP 
dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi 
birokrasi.  

12. Kebijakan peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan, 
difokuskan untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan yang dapat 
mendukung pengambilan kebijakan yang akurat.  
 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai salah satu bagian dari 
Kementrian Agama yang membidangi pendidikan Islam, baik di madrasah, 
sekolah dan Pendidikan tinggi keagamaan menjabarkan arah kebijakan 
sebagai berikut: 
1. Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada penyusunan 

literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas 
kegiatan extrakulikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan 
tenaga kependidikan. 

2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa difokuskan 
pada terbentuknya budaya literasi dan numerasi pada semua mata 
pelajaran melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta 
berlandaskan analisis kritis, kreatif, dan kolaboratif.  

3. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas difokuskan pada 
meningkatkan kualitas kapasitas kelas (seating capasity) yang didukung 
dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya di daerah 3T), 
menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan 
pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-
sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.  

4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan 
professional difokuskan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga 
kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan 
kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan 
berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK 
dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. 

5. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan 
perguruan tinggi keagamaan diarahkan untuk meningkatkan peringkat 
akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi 
keagamaan. 

6. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di 
lingkungan satuan Pendidikan difokuskan pada 18 jenis karakter nasional 
dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan 
satuan pendidikan yang mendukungnya.  

7. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi 
internasional dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan 
kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi 
internasional. 
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8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan 
akuntabel difokuskan pada kualitas layanan tatakelola kepemerintahan 
yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mempertahankan 
predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja 
reformasi birokrasi. 

 
Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 
dan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut : 
1. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 

yang dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka 
mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antar umat 
beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah  
a. Penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan 

lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang 
mudah diakses;  

b. Pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan 
pengembangan di bidang moderasi beragama;  

c. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata kuliah; 
d. Peningkatan moderasi beragama pada seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM);  
e. Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika dosen dan tenaga 

kependidikan;  
f. Pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, 

strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;  
g. Aktif melibatkan peran tokoh masyarakat, lembaga-lembaga mitra dan 

pesantren dalam peningkatan moderasi beragama. 
 

2. Peningkatan Perguruan Tinggi yang berkualitas. Kebijakan dalam 
peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititikberatkan pada 
meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan yang mempunyai 
keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah: 
a. Peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif 

dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi;  
b. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;  
c. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;  
d. Diversifikasi pengembangan keunggulan yang berbasis kekuatan lokal 

kelembagaan;  
e. Berpartisipasi dalam pembinaan PTKS yang kurang bermutu; 
f. Peningkatan jumlah artikel ilmilah yang terpublikasi nasional dan 

internasional; 
g. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk 

sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);  
h. Penyelenggaraan kelas/program studi yang bertaraf internasional;  
i. Peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (endowment fund); 
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j. Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia 
usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk mengoptimalkan 
pembelajaran dan menghasilkan karya inovatif;  

k. Pembentukan pusat penempatan kerja (placement center) untuk 
menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal 
dan informal);  

l. Revitalisasi agar lulusan relevan dengan kebutuhan industri/dunia 
usaha/dunia kerja;  

m. Meningkatkan upaya untuk mendorong program studi memiliki sertifikat 
internasional.  
 

3. Peningkatan kualitas tata kelola yang efektif, transparan dan akuntabel. 
Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola yang efektif, transparan 
dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan 
keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang 
akan dilakukan adalah 
a. Peningkatan pola pikir ASN dan Non ASN dalam penerapan perubahan 

budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap 
perkembangan zaman;  

b. Peningkatan kualitas data yang komprehensif, valid, reliabel, up to date, 
dan terdigitalisasi;  

c. Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem 
aplikasi data dan informasi;  

d. Peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan 
komunikasi (e-Government);  

e. Penguatan public campaign/mainstreaming/ pengarusutamaan RB 
secara berkelanjutan;  

f. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana 
strategis;  

g. Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintah;  

h. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis 
kinerja;  

i. Peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan 
berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;  

j. Peningkatan layanan tanggap darurat;  
k. Penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan Non ASN serta 

peningkatan kompetensinya;  
l. Peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan 

ketercukupan produk hukum yang diperlukan;  
m. Restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;  
n. Penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan 

memanfaatkan teknologi;  
o. Peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan 

memanfaatkan teknologi informasi;  
p. Peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;  
q. Penguatan pengawasan internal berbasis kinerja;  
r. Peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat. 
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4. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian. Strategi 

yang akan dilakukan adalah 
a. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat; 
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas jurnal baik nasional maupun 

internasional; 
c. Peningkatan hasil penelitian yang memperoleh Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI). 
 

5. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas difokuskan pada 
meningkatkan kualitas kapasitas kelas (seating capasity) yang didukung 
dengan sarana dan prasarana yang memadai. Strategi yang akan dilakukan 
adalah 
a. Perluasan lahan untuk pengembangan kampus. 
b. Pengadaan gedung yang berkualitas. 
c. Pengadaan perangkat teknologi informasi yang canggih. 
d. Pengadaan fasilitas olahraga dan seni sesuai standar nasional/ 

internasional  
e. Mengembangkan lingkungan kampus yang kondusif, pembelajaran-

pendidikan integratif dengan memaksimalkan peran Information and 
Communication Technology (ICT). 
 

6. Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Strategi yang dilakukan adalah: 
a. Membangun budaya mutu di lingkungan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto. 
b. Pengembangan SPMI sesuai dengan regulasi dan tuntutan perguruan 

tinggi yang berkualitas unggul.  
c. Pencapaian dan peningkatan tingkat / level SPME nasional maupun 

internasional. 
 

7. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang professional  
difokuskan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 
yang memenuhi standar kompetensi. Strategi yang dilakukan adalah 
a. Membuat road map pengembangan kuantitas tenaga pendidik (dosen) 

dan tenaga kependidikan 
b. Rekruitmen tenaga pendidik (dosen) sesuai arah pengembangan 

perguruan tinggi yang unggul. 
c. Rekruitmen tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi 

sesuai arah pengembangan perguruan tinggi. 
 

B. Kerangka Regulasi 
Rencana, program dan kegiatan dalam dokumen Renstra akan dapat 

berjalan dengan baik jika didukung oleh regulasi (peraturan dan perundang-
undangan) sebagai landasan hukumnya. Kerangka Regulasi adalah sejumlah 
peraturan untuk mendukung dan mengoptimalkan implementasi program 
serta monev. Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan 
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tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran perguruan tinggi 
keagamaan Islam negeri dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, 
regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan dan pengembangan PTKIN.Kerangka regulasi 
digunakan sebagai landasan berfikir untuk menyusun perundang-undangan 
di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 
Zuhri Purwokerto. Kerangka regulasi berisi peran regulasi, pendekatan, dan 
kriteria, serta proses penyusunannya. 

Regulasi ditujukan untuk: (a) memberikan kepastian hukum, (b) 
memberikan kemudahan kepada seluruh civitas akademika serta pemangku 
kepentingan, (c) mendorong kreativitas, (d) mendorong tercapainya tujuan 
secara efektif dan efisien, dan (e) memberikan acuan dalam pelaksanaan 
kebijakan. 

Regulasi disusun dengan pendekatan holistik secara vertikal maupun 
horizontal. Secara vertikal mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, 
sedangkan secara horizontal dengan memperhatikan regulasi yang setingkat 
serta memiliki relevansi. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari 
ketidaksinkronan, tumpang tindih antara regulasi yang satu dengan yang 
lainnya. Di samping itu regulasi disusun dengan mempertimbangkan aspek 
legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampaknya. Sehingga regulasi benar-
benar memberikan kepastian hukum, menghindari multi tafsir serta dapat 
mempercepat terlaksananya program secara efektif dan efisien. 

Penyusunan regulasi dengan mengacu kepada lima prinsip: 
1. Regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan 

yang memperoleh manfaat (beneficiary) program/kegiatan,  
2. Lebih banyak memberikan manfaat dari pada kerugian,  
3. Memberikan dukungan,  
4. Sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi, dan  
5. Dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan. 

Proses penyusunan regulasi dengan mengunakan langkah-langkah 
sebagai berikut:  
1. Evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada 
2. Pengkajian urgensi mengapa regulasi tersebut diperlukan 
3. Analisis regulasi yang sudah ada atau yang relevan 
4. Membuat alternatif apakah diperlukan regulasi baru atau merevisi regulasi 

yang sudah ada 
5. Penyusunan naskah akademik (jika diperlukan) 
6. Membuat rancangan regulasi 
7. Pembahasan dan penyempurnaan 
8. penetapan 

Dengan mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi 
Pengendalian, dan Peningkatan), maka setelah ditetapkan regulasinya, 
selanjutnya proses pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. 

Di antara acuan dalam penyusunan kerangka regulasi adalah 
Undang-undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden 
Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI); Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 
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2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 
menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto; Peraturan Menteri Agama 
Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam 
Negeri Purwokerto; Peraturan Menteri Agama Nomor 61 tahun 2016 tentang 
Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto; Peraturan Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga tahun 
2020-2024; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNPT); Peraturan Menteri PAN 
dan RB untuk peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan; 
Peraturan Menteri Keuangan untuk tata kelola keuangan; Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum untuk tata kelola dan pengembangan prasarana 
Pendidikan; Renstra Kemenag RI tahun 2020-2024 dan Renstra Direktorat 
Pendidikan Islam tahun 2020-2024; Peraturan Gubernur dan Bupati dalam 
pengembangan potensi lokal, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan 
dengan tata kelola dan pengembangan perguruan tinggi yang berkualitas. 

Di samping merujuk sejumlah peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku secara hirarkhis, juga membuat turunan peraturan untuk 
pedoman dan implementasi secara lokal dengan mempertimbangkan SDM 
serta potensi lainnya menjadi sejumlah Surat Keputusan Rektor di tingkat 
institut/universitas, Surat Keputusan Dekan di tingkat fakultas, dan Surat 
Keputusan Direktur untuk pascasarjana serta peraturan-peraturan lainnya 
untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengembangan. 

  
C. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan dibutuhkan untuk mendukung efektivitas 
pelaksanaan Renstra sehingga dapat diukur, berjalan tepat waktu dan sesuai 
dengan proses yang direncanakan. Penyesuaian dan perubahan 
kelembagaan dapat dilakukan menyesuaikan dengan regulasi dan dinamika 
serta perubahan lingkungan kampus untuk meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan program / kegiatan. Hal ini dapat melalui restrukturisasi 
organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, dan kewenangan, serta peran. 

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan 
kelembagaan adalah:  
1. Mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional,  
2. Sejalan dengan peraturan perundangan,  
3. Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis  
4. Memperhatikan asas manfaat,  
5. Mendukung pencapaian outcome,  
6. Dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel,  
7. Dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak,  
8. Memperhatikan efisiensi dan efektivitas angggaran,  
9. Mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru,  
10. Memperhatikan pembagian tugas dan wewenang. 

Berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun 
kegiatan yang tercantum dalam Renstra UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 
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Purwokerto 2021-2025, hasil identifikasi kebutuhan perubahan kelembagaan 
, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  mendukung penuh kebijakan UIN 
Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai berikut: 
1. Perubahan status dari IAIN Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri 

Prof. KH. Syaifuddin Zuhri. 
2. Menyiapkan dan mengajukan Statuta UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri. 
3. Perubahan menjadi Badan layanan Umum (BLU) 
4. Dibentuknya kampus jauh dan diselenggarakannya sistem pembelajaran 

dalam jaringan 
 
Implementasi regulasi kelembagaan setelah beralih status UIN Prof. KH. 

Syaifuddin Zuhri dengan melakukan pengembangan lembaga dan struktur di 
Tingkat Rektorat, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Pusat, Unit, 
struktur tenaga kependidikan, dst. Kerangka kelembagaan diarahkan guna 
melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang 
tepat fungsi dan tepat ukuran). Mengacu pada organisasi dan tata kelola 
perguruan tinggi proporsional, efektif, dan efisien. Pengembangan struktur 
organisasi mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan 
regulasi Kementrian Agama, Kementrian PAN, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Pengembangan fakultas dan program studi berdasarkan pada 
studi kelayakan serta prospek pengembangan keilmuan. 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 
A. Target Kinerja 

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional serta 
mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin 
Zuhri Purwokerto menetapkan 3 (Sasaran Strategis) dengan merujuk pada 
tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam sebagaimana yang diuraikan dalam BAB II. Agar setiap 
Sasaran Strategis dan Program yang ditetapkan dapat diketahui tingkat 
capaian keberhasilannya, maka perlu diukur melalui Indikator Kinerja 
sebagaimana berikut:  
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TARGET RENSTRA TAHUN 2021 - 2025 

         

NO KODE SASARAN KEGIATAN SATUAN 
TARGET 

2021 
TARGET 

2022 
TARGET 

2023 
TARGET 

2024 
TARGET 

2025 

1 IKSK.5.2132.4.1 

Persentase Prodi yang 
memenuhi standar sarana 
prasarana UIN Prof. KH. 
Saifuddin ZuhriPurwokerto 

% 30 30 60 75 95 

2 IKSK.5.2132.4.10 Jumlah Prodi Baru Prodi - - 1 1 1 

3 IKSK.5.2132.2.1 
Persentase prodi yang 
menyelenggarakan 
pembelajaran daring 

% 100 100 100 100 100 

4 IKSK.5.2132.3.1 
Persentase dosen yang 
memperoleh peningkatan 
kompetensi 

% 2 3 4 6 11 

5 IKSK.5.2132.3.4 
Jumlah Lektor Kepala semakin 
meningkat 

Orang 6 7 8 9 10 

6 IKSK.5.2132.3.5 Persentase Guru Besar % 1 1 1 1 2 

7 IKSK.5.2132.3.6 Persentase Dosen Tidak Tetap % 47 45 43 42 40 

8 IKSK.5.2132.3.7 Persentase Rekognisi Dosen % 10 15 20 25 30 

9 IKSK.5.2132.3.9 
Jumlah Academic Recharging 
Dosen Di Dalam Negeri 

Orang 11 12 20 25 30 

10 IKSK.5.2132.3.10 
Jumlah Academic Recharging 
Dosen Di Luar Negeri 

Orang 1 2 10 15 20 

11 IKSK.5.2132.3.11 Jumlah Buku Karya Dosen Buku 3 4 5 6 7 

12 IKSK.5.2132.3.12 
Persentase Hasil Penelitian 
dan Pengabdian Kepada 

% 5 10 15% 20% 25% 
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Masyarakat Sebagai 
Perbaikan Proses 
Pembelajaran 

13 IKSK.5.2132.7.2 
Persentase Prodi yang 
menyelenggarakan Sistem 
Kampus Merdeka 

% 100 100 100 100 100 

14 IKSK.5.2132.8.1 
Persentase Prodi yang 
menerapkan budaya mutu 

% 30 35 65 75 90 

15 IKSK.5.2132.8.2 
Persentase mahasiswa yang 
mengikuti kompetisi nasional 
maupun internasional 

% 2,5 5 10 15 20 

16 IKSK.5.2132.8.3 

Persentase dosen yang 
menjadi narasumber 
konferensi nasional maupun 
internasional 

% 3 5 6 9 11 

17 IKSK.5.2132.8.7 
Persentase Pelaksanaan 
Pembelajaran Berbasis E-
Learning 

% 12 20 100 100 100 

18 IKSK.5.2132.8.8 Konsorsium Keilmuan Dosen Keg 2 2 2 4 6 

19 IKSK.5.2132.8.9 
Kegiatan Ilmiah Berskala 
Internasional 

Keg 1 1 1 2 3 

20 IKSK.5.2132.8.10 Jumlah Visiting Profesor Keg 1 1 1 2 3 

21 IKSK.5.2132.8.11 Jumlah Guest Lecturer Asing Keg - - 1 2 3 

22 IKSK.5.2132.11.1 
Persentase Prodi yang 
memenuhi Standar Akreditasi 
Internasional 

% 0 0 0 1 2 

23 IKSK.5.2132.11.2 
Persentase Prodi yang 
melakukan kolaborasi 
internasional 

% 0 0 0 1 2 



 

 39 

 

 

  

24 IKSK.5.2132.11.3 

Prsentase kerjasama 
internasional yang 
ditindaklanjuti di bidang 
pendidikan dan pengajaran 

% 0 0 0 1 2 

25 IKSK.5.2132.13.1 
Persentase lulusan UIN Prof. 
KH. Saifuddin ZuhriPurwokerto 
yang tepat waktu 

% 25 30 35 45 50 

26 IKSK.5.2132.13.2 
Rerata lama masa studi 
mahasiswa  

Tahun 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 

27 IKSK.1.2135.5.6 
Kepuasan layanan akademik 
semakin meningkat 

% 70 75 80 85 90 
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B. Kerangka Pendanaan 

Pendidikan Islam diselenggarakan oleh Pemerintah dan sebagian besar 
oleh masyarakat,  dengan sumber pendanaan berasal dari kedua belah pihak 
tersebut. Kerangka pendanaan dalam  bab ini disusun khusus untuk 
pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN).  Kerangka pendanaan dalam Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto berupa rambu-rambu dalam 
perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendanaan dalam menunjang 
implementasi program dan kegiatan berbasis Renstra UIN Prof. KH. Saifuddin 
Zuhri Purwokerto, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam 
sistem pengelolaan anggaran  negara. Tujuannya  adalah  untuk  
meningkatkan  efisiensi  dan  kinerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam mengelola investasi pemerintah, 
serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai  Pendidikan 
Islam. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan  kapasitas pembiayaan oleh 
pemerintah, peningkatan sistem penyalurannya, menjamin keberlanjutannya, 
dan peningkatan partisipasi masyarakat. 

Kaidah dalam sistem pengelolaan pendanaan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto mencakup: (a) 
meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan kepada 
program dan kegiatan prioritas, termasuk untuk memberikan layanan dasar; 
(b) memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang 
tersedia; (c) ketepatan penempatan alokasi pendanaan antara pelaksana 
kegiatan; (d) menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran 
pembangunan, termasuk kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, 
kesesuaian antara program/kegiatan dengan karakteristik sumber 
pendanaannya, serta tingkat kesiapan pelaksanaanya; (e) mengoptimalkan 
dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia; (f) mendorong 
inovasi pendanaan yang meningkatkan efektivitas dan rasa kepemilikan 
program (ownership), seperti sistem pendanaan bersama (join financing), 
pendanaan berbasis kinerja (output- based  financing), pendanaan berbasis 
kontrak prestasi (performance-based  transfer),  pendanaan dengan dana 
pendamping (matching-grand financing); dan (g) meningkatkan pemerataan 
dan rasa keadilan.  

Sumber pendanaan APBN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. 
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto bersumber dari  rupiah murni (RM), 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN), dan hibah dalam negeri (HDN).  Dalam rangka meningkatkan kualitas 
alokasi pendanaan sesuai dengan sumbernya,  maka kerangka 
pendanaannya adalah sebagai berikut :  
1. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya operasional 

rutin yang mencakup: 
a. Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan  pokok, uang 

makan, uang lembur,  tunjangan profesi PNS,  tunjangan  kinerja,  
sertifikasi  dosen,  tunjangan profesor dan tunjangan lain sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 

b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran satker 
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c. Belanja non operasional yang berkarakteristik operasional, seperti 
tunjangan sertifikasi dosen non PNS, dan  Bantuan Operasional 
Perguruan Tinggi Negeri  (BOPTN) pada PTKIN 

d. Belanja Non Operasional seperti, PIP, KIP Kuliah, Bidik Misi, sarana 
prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan 
kelembagaaan, dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan target 
rencana strategis. 

2. Sumber pendanaan dari PNBP, diarahkan untuk mendanai PTKIN yang 
bersangkutan dalam bentuk: 
a. Belanja pegawai  seperti gaji dan tunjangan pokok sertifikasi dosen 

non PNS, tunjangan profesor non PNS, dan tunjangan lain sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 

b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada satker  
c. Belanja non operasional berupa sarana prasarana, beasiswa, bantuan, 

kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, pengembangan 
kelas internasional, serta peningkatan mutu PTKIN  untuk masuk 
kategori Islamic Research University. 

d. Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi: 
gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan, 
peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak terwujud, dan aset 
lainnya. 

3. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah (SBSN)  
digunakan  untuk  mendanai  biaya  investasi  fisik dengan fokus 
pada:Investasi  fisik  perluasan  akses  PTKIN  dalam  kerangka alih status 
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri menjadi UIN (seperti pembangunan gedung 
kuliah, perpustakaan, laboratorium sain dan teknologi, laboratorium 
agama dan lain-lain).  

4. Sumber pendanaan dari hibah dalam negeri (seperti dari pemerintah 
daerah) lebih difokuskan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan 
kelembagaan PTKI. 
Demi  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  pembangunan, ketepatan 

penempatan alokasi pendanaan antara pelaksana kegiatan Institusi, Fakultas, 
program pascasarjana, lembaga, dan unit  juga menjadi perhatian. Kerangka 
pendanaannya adalah sebagai berikut: 
1. Pendanaan untuk belanja operasional PNS dialokasikan pada institusi. 
2. Pendanaan  untuk  biaya  investasi  fisik dialokasikan institusi. 
3. Pendanaan  untuk  biaya  investasi  non-fisik  seperti penyusunan 

peraturan perundangan, desain, panduan, Training of Trainers (ToT), 
penyusunan naskah buku pelajaran dan sebagainya, dialokasikan di 
Insitut, Fakultas, Program Pascasarjan, Lembaga dan Unit 

4. Pendanaan untuk biaya kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan 
pendampingan, dialokasikan di tingkat Insitut, Fakultas, Program 
Pascasarjan, Lembaga dan Unit. 

5. Pendanaan untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dialokasikan  ke 
Insitut, Fakultas, Program Pascasarjan, Lembaga dan Unit. 

6. Kegiatan yang dilaksanakan di luar negeri atau bersifat internasional, 
pendanaannya  dialokasikan di Insitut, Fakultas, Program Pascasarjan. 
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7. Kegiatan yang bersifat lintas sektor, lintas kementerian/ lembaga, dan 
lintas negara, pendanaannya dialokasikan di Insitut, Fakultas, Program 
Pascasarjan, Lembaga dan Unit. 
Untuk mengoptimalisasikan dan memperluas pemanfaatan sumber dana 

yang tersedia pada progam/kegiatan yang sama, maka dapat dilakukan 
kegiatan bersama lintas pelaksana kegiatan dengan kerangka pendanaan 
sebagaimana berikut, yaitu (a) alokasi pendanaan utama diberikan kepada 
pelaksana kegiatan penanggungjawab utama, dan (b) pada pelaksana 
kegiatan yang lain dialokasikan dana penunjangnya. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Pengembangan dan Pelaksanaan Renstra 

Renstra  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini dibuat untuk menjadi 
acuan kerja penyelenggara . Renstra ini merupakan elaborasi dari rumusan 
visi dan misi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang disusun untuk 
memandu manajeman dalam melaksanakan misi dan mencapai visinya. 
Oleh sebab itu, renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh pihak 
dalam manajemen institusi, sehingga pengembangan  ini berlangsung 
secara simultan dan berkesinambungan. 

Sebagai pedoman kerja, renstra ini perlu ditindaklanjuti dengan 
pembahasan di tingkat unit kerja guna memastikan keberlangsungan 
program dan ketercapaian tujuan sesuai indikator dan target yang telah 
ditetapkan. Oleh sebab itu, masing-masing unit dan sub unit manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 
perlu mengidentifkasi kebijakan, program dan kegiatan dan memastikan 
bahwa berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana 
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di samping itu, guna 
mengembangkan potensi institusi secara maksimal, unit-unit di lingkungan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 
perlu memiliki rencana Strategis masing-masing dengan mengacu pada 
renstra UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

Untuk menghindari adanya tumpang tindih 
program, kegiatan dan anggaran antar unit, maka perlu dilakukan koordinasi 
dan pendekatan yang bersifat sinerjik dalam tahap perencanaan dan 
implementasi berbagai program dan kegiatan tersebut. Sehingga 
keberadaan unit-unit tersebut dengan segala kekhasannya baik dari visi, misi 
dan strategi pengembangannya tidak bersifat atomistic, tetapi tetap 
terhubungkan satu sama lain karena tetap mengacu pada satu payung 
renstra yang sama, yaitu renstra UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

 
B. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan 
renstra ini. Monitoring dilakukan oleh pimpinan Institut, pimpinan fakultas/ 
lembaga/ pusat dengan berpedoman pada rencana kerja tahunan. Pada 
setiap tahun anggaran, pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan pimpinan unit memastikan 
ketersediaan rencana kerja tahunan yang mengacu pada renstra institusi dan 
renstra unit. Selanjutnya para pimpinan meninjau secara berkala efektivitas 
program-program dan kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Di akhir setiap tahun 
anggaran, para pimpinan tersebut melakukan evaluasi dalam bentuk kajian 
dan analisa terhadap keberlangsungan program dan kegiatan, serta 
ketercapaian target-target yang telah ditetapkan.  

Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu acuan untuk penyusunan 
program dan kegiatan tahun berikutnya. Di akhir setiap destinasi (milestone), 
pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 
Purwokerto dan unit di bawahnya  melakukan evaluasi secara menyeluruh 
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terhadap berbagai kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang telah 
ditetapkan dan dilaksanakan. evaluasi tersebut meliputi ketepatan 
perencanaan, keberlangsungan program dan kegiatan, ketercapaian 
indikator dan target, prestasi yang dicapai, dan kendala-kendala yang 
dihadapi. Hasil evaluasi setiap tahapan tersebut kemudian menjadi salah 
satu bahan pertimbangan penting untuk menyusun strategi menuju ke tahap 
(milestone) berikutnya. 

 
 


