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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
 

Dalam era globalisasi, semua lembaga pendidikan tinggi termasuk lembaga pendidikan 

tinggi ilmu ekonomi dihadapkan pada beragam peluang dan tantangan yang bersifat global dengan 

lingkungan yang tatanannya senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika. 

Perubahan dimaksud digerakkan bahkan dikendailkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang sangat pesat. Dan 

kebutuhan pasar dari stakeholder bahwa pada masa yang akan datang ilmu pengetahuan dan 

teknologi akan berperan sebagai penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi 

menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting 

dalam peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan, pengembangan, dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi merupakan syarat utama bagi 

kemajuan suatu bangsa. 

Mengacu pada fenomena tersebut di atas, lembaga pendidikan tinggi termasuk lembaga 

pendidikan tinggi ekonomi menempati posisi strategis dalam mendukung program pembangunan 

ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan bangsa. Fakultas Ekonomi Universitas 

Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi ekonomi, yang 

bertekad untuk ikut serta memainkan peran signifikan dalam menciptakan masyarakat berbasis 

pengetahuan (knowledge-based society), yakni sebuah tatanan masyarakat yang diperlukan dalam 

era ekonomi berbasis teknologi dan informasi. 

Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang telah memasuki 

usianya yang dua dekade, telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan 

tinggi ekonomi yang eksistensi, kiprah, dan kontribusinya pada pembangunan pendidikan 

nasional diakui (recognized) baik secara nasional, regional maupun internasional. Fakultas 

Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dituntut untuk mengambil peran penting 

dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan salah satu kewajibannya yakni menciptakan 

sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berdaya saing dan berkarakter. 

Bertitik-tolak pada latar belakang di atas, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2020. Rencana strategis ini 

disusun mengacu pada dan menyempurnakan rencana strategis sebelumnya (2008-2012, 2012- 

2016) serta Rencana Strategis UMN Al Washliyah 2015-2019, yang dimaksud untuk dapat 

memberikan panduan sekaligus referensi program aktifitas Tri Dharma di Fakultas Ekonomi. 

 
1.2. Gambaran Pencapaian Kinerja Sebelumnya 

Eksistensi, kiprah, dan kontribusi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah di mana Fakultas 
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Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah bernaung dalam bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat telah diakui (recognized) baik di tingkat 

nasional, regional maupun internasional. 

 
1.3. Sistematika Rencana Strategis 

Rencana Strategi Fakultas Ekonomi Muslim Nusantara Al Washliyah 2016-2020 merupakan 

dokumen yang digunakan sebagai acuan kerja dalam visi, misi dan tujuan lembaga, dengan 

sistematika sebagai berikut. 

a. Pendahuluan 

Peran lembaga perguruan tinggi (PT) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Fakultas 

Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dalam pembangunan nasional. 

 
b. Sejarah dan Perkembangan Institusi 

Perkembangan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah mulai 1996 

hingga 2020, berdiri dengan 2 Jurusan Manajemen dan akuntansi yang mana kedua juruan tesebut 

saat ini telah terakreditasi B dan diharapkan tetap dapat dipertahankan. 

 
c. Evaluasi internal 

Evaluasi internal dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Universitas 

Muslim Nusantara Al Washliyah 2016-2020 mencakup 13 aspek pengelolaan lembaga, yaitu: (a) 

kurikulum; (b) sumber daya manusia, (c) mahasiswa, (d) proses pembelajaran, (e) prasarana dan 

sarana, (f) suasana akademik, (g) keuangan, (h) penelitian dan publikasi, (i) pengabdian kepada 

masyarakat, (j) tata kelola (governance), (k) pengelolaan lembaga, (l) sistem informasi, (m) 

kerjasama dengan institusi lain. 

 
d. Lingkungan Eksternal dan Isu Strategis 

Lingkungan eksternal fakultas ekonomi merupakan gambaran yang harus diperhatikan dalam 

perbaikan kurikulum seperti peningkatan kompetensi lulusan agar diperoleh lulusan yang 

professional, kompeten dan mandiri. 

e. Pernyataan Visi dan Misi 

Ringkasan analisis SWOT, alternatif pengembangan program, pernyataan visi, misi, tujuan, 

sasaran stategis dan nilai-nilai yang dijunjung lembaga. 

 
f. Peta Strategis dan Program Pengembangan 

Peta Program Pengembangan dalam kerangka matriks SWOT, Strategi Pencapaian, Program 

Pengembangan dan Indikator Kinerja 
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BAB II 

SEJARAH DAN FAKULTAS 

 
2.1. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

 

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah disingkat UMN Al Washliyah didirikan oleh 

PB Al Washliyah dengan status Badan Hukum, berdasarkan SP Menteri Kehakiman RI No. J.A. 

57425, tanggal 17 Oktober 1966, jo akte notaries Adlan Yulizar, SH, No. 69, tanggal 23 September 

1956. UMN Al Washliyah pada mulanya merupakan salah dari Fakultas Keguruan dan ILmu 

Pendidikan (FKIP) pada universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, yakni Fakultas keguruan dan 

ilmu kependidikan (FKIP) UNIVA, berdasarkan Surat Keputusan Departemen Perguruan Tinggi 

dan Ilmu Pengetahuan No: 25/B-SWT/P/1962, tanggal 24 Januari 1963. 

Berdasarkan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI, No: 017/0/1981, 

tanggal 22 Januari 1981, FKIP Univa dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (STKIP) Al Washliyah Medan. Selanjutnya pada tahun 1983 STKIP Al Washliyah 

dikembangkan menjadi Institut kegurusan dan ilmu pendidikan (IKIP) Al Washliyah dengan surat 

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No: 0402/0/1983, tanggal 24 September 1983. 

Dalam pada itu, tahun 1990 didirikan Akademi matematika dan ilmu pengetauan alam (AMIPA) Al 

Washliyah berdasarkan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No.01/11/0/1990 

tanggal 11 Maret 1990. 

Pada tahun 1996, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan atas usul PB Al washliyah, IKIP 

Al washliyah dan AMIPA dikembangkan menjadi Universitas Muslim Nusantara (UMN) sesuai 

dengan surat keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan dan kebudayaan 

No. 424/Dikti/Kep/1996 tanggal 8 Agustus 1996. Terakhir, berdasarkan Akte Notaris Drs. 

Hasbullah Hadi,SH,M.Kn No 19, tanggal 8 februari 2002, nama Universitas Muslim Nusantara 

(UMN) diubah menjadi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah (UMN Al washliyah). 

Pada tahun 2008 UMN AL washliyah membuka program pascasarjana mengasuh satu 

program studi S2 (Magister) yaitu Pendidikan bahasa Indonesia berdasarkan SK. Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Nomor 1666/D/T/2008, 23 Mei 2008. Pada tahun 2010 UMN AL washliyah 

kembali membuka program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini berdasarkan SK. 

Direktur jenderal pendidikan tinggi (PG-PAUD) Nomor 1666/D/T/2010. Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah mengasuh 6 fakultas dan 1 program pascasarjana, yaitu fakultas keguruan 

dan ilmu pendidikan (FKIP) yang mengasuh 8 program studi antara lain: bimbingan konseling, 

pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan bahasa inggris, pendidikan bahasa, sastra 

Indonesia dan daerah, pendidikan ekonomi, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan 

pendidikan guru pendidikan anak usia dini (PG-PAUD); fakultas matematika dan ilmu 

pengetahuan alam (FMIPA) yaitu farmasi; fakultas hukum (FH) dengan program studi S1 Ilmu 
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Hukum; fakultas ekonomi dengan program studi S1 manajemen dan akuntansi; fakultas sastra (FS) 

dengan program studi S1 sastra inggris; fakultas pertanian dengan program studi S1 agribisnis; 

serta program pasca sarjana dengan program studi S2 pendidikan bahasa Indonesia. 

 
2.2. Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

Sejalan dengan waktu berdiri UMN Al Washliyah maka sejak 8 Agustus 1996 melalui 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor : 424/Dikti/Kep/1996 untuk memenuhi permintaan pasar maka 

berdirilah Fakultas Ekonomi, dengan jurusan Manajemen dan Akuntansi yang merupakan Fakultas 

di UMN Al Washliyah. 
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BAB III 

 
EVALUASI KONDISI INTERNAL 

 
Evaluasi internal dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Universitas 

Muslim Nusantara Al Washliyah 2016-2020 mencakup 13 aspek pengelolaan lembaga, yaitu: (a) 

kurikulum; (b) sumber daya manusia, (c) mahasiswa, (d) proses pembelajaran, (e) prasarana dan 

sarana, (f) suasana akademik, (g) keuangan, (h) penelitian dan publikasi, (i) pengabdian kepada 

masyarakat, (j) tata kelola (governance), (k) pengelolaan lembaga, (l) sistem informasi, (m) 

kerjasama dengan institusi lain merupakan langkah yang harus senantiasa di lakukan. 

 
3.1. Pengembangan dan Pencapaian Visi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara 

Al Washliyah 

a. Pengembangan Visi FE Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

Mengacu pada visi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Fakultas Ekonomi 

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah melandasi kurikulumnya sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Visi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah ditelaah, dievaluasi, dan dikembangkan setiap lima tahun dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut: (1) kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman atau tantangan (threats) atau yang dikenal sebagai analisis 

SWOT; (2) kondisi kualitas SDM dan lulusan perguruan tinggi ilmu ekonomi yang dibutuhkan 

pasar kerja pada masa mendatang; (3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 

yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan dengan ilmu ekonomi, 

dan pakar yang harus dimiliki Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

pada masa depan; (4) prakiraan pengembangan fisik Fakultas Ekonomi Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah pada masa depan; dan (5) usulan-usulan dari pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

Visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dirumuskan 

oleh tim yang terdiri dari pejabat struktural tingkat fakultas, dan program studi, pegawai, 

mahasiswa, alumni serta didukung oleh sejumlah tenaga ahli. 

 
b. Pencapaian Visi 

Indikator keberhasilan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

dalam mencapai visinya yang telah dicanangkan. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat 

belajar di Fakultas Ekonomi. Perkembangan jumlah mahasiswa yang berminat untuk belajar di 

Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah disajikan pada Tabel 3.1. Dalam 

tabel tersebut terlihat minat masyarakat untuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah secara gradual meningkat dari tahun ke tahun. 
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Tabel 3.1. Perkembangan Minat Masyarakat Kuliah di Fakultas Ekonomi 

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

 

 

TA 

Jumlah Calon 

Mahasiswa 
Mendaftar 

Daya Tampung Jumlah Mahasiswa 

diterima 

Manajemen Akuntansi Manajemen Akuntansi Manajemen Akuntansi 

2012-2013 280 100 180 80 153 75 

2013-2014 391 200 330 120 350 130 

2014-2015 450 220 420 200 427 145 

2015-2016 650 250 500 200 521 216 

 

 
3.2. Struktur Organisasi 

Pengelolaan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

diselenggarakan oleh sebuah organisasi dengan struktur sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 

3.2. Dengan struktur seperti itu, koordinasi lintas sektoral pada satu level, termasuk penerapan 

prinsip berbagi sumber daya (resource sharing), dapat dilakukan dengan optimal melalui pejabat 

pada level di atasnya. Evaluasi berkala dilaksanakan setiap tahun dalam   kegiatan   Rapat 

Kerja Pimpinan Fakultas. Pada rapat tersebut disampaikan pertanggungjawaban setiap unit 

kerja dan rencana kerja setahun yang akan datang. Karena bersifat terbuka antar pimpinan unit 

kerja, setiap pertanggung jawaban dan rencana kerja langsung dapat ditanggapi, termasuk rencana 

implementasi bersama program-program yang dipandang lebih efektif dan lebih efisien jika 

dilaksanakan bersama. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi UMN Al Washliyah 2016 
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3.3. Kemahasiswaan dan Lulusan 

Pembinaan mahasiswa dan lulusan dimulai sejak penyelenggaraan kegiatan pendaftaran 

mahasiswa baru, pembinaan kegiatan ekstra kurikuler, hingga bimbingan karir melalui dosen 

pembimbing akademik. 

 
a. Sistem Rekrutmen Mahasiswa FE Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

Di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, sistem rekrutmen dan   seleksi 

calon mahasiswa dilakukan secara terpusat ditingkat universitas.Penerimaan mahasiswa baru 

diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu: (1) jalur beasiswa minat dan bakat yakni pemberian 

beasiswa melalui seleksi penelusuran minat dan bakat; (2) jalur reguler yang dilakukan dengan 

mendaftar langsung di lokasi pendaftaran dan dapat dilakukan online melalui Internet dan (3) jalur 

beasiswa prestasi yakni pemberian beasiswa dengan mempertimbangkan prestasi dan latar 

belakang ekonomi. 

Dalam lima tahun terakhir jumlah mahasiswa yang mendaftar sebagai mahasiswa baru secara 

bertahap mengalami peningkatan. 

 
Tabel 3.2. Proyeksi Penerimaan Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

 

 

TA 

Jumlah Calon 

Mahasiswa 
Mendaftar 

Daya Tampung Jumlah Mahasiswa 

diterima 

Manajemen Akuntansi Manajemen Akuntansi Manajemen Akuntansi 

2016-2017 600 200 500 200 532 195 

2017-2018 600 200 500 200 525 200 

2018-2019 650 220 500 200 520 200 

2019-2020 650 250 500 200 521 216 

 
b. Penyelenggaraan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara 

Al Washliyah 

Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan perlu diarahkan pada aspek pembinaan keilmuan 

dengan dibentuknya unit kegiatan mahasiswa (UKM) seni dan olahraga 

2. Kegiatan kemahasiswaan merupakan tugas dan tanggungjawab Bidang Kemahasiswaan. 

3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan 

kondisi kebutuhan dan perkembangan fakultas ekonomi. 

4. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik atau 

kegiatan ilmiah, prestasi seni dan olah raga, atau bentuk prestasi lainnya sesuai dengan 

peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor. 

5. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah juga memberlakukan peraturan atau kode 
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etik kehidupan kampus yang harus ditaati oleh mahasiswa sesuai dengan Peraturan dan 

Pedoman yang telah ditetapkan oleh Rektor. 

6. Menyediakan saluran untuk menampung umpan balik dari mahasiswa terkait dengan setiap 

jenis layanan akademik dan pembelajaran. 

7. Mahasiswa mempunyai hak dalam memberikan evaluasi terhadap kinerja dosen yang 

dilaksanakan setiap semester. 

 
Di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, organisasi 

kemahasiswaan terdiri dari Badan Eksekutif Fakultas (Gubernur Fakultas) dan MPM Fakultas. 

Kegiatan mahasiswa berada di bawah bimbingan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni. 

 
3.4. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di lingkungan Fakultas ekonomi meliputi Tenaga Pendidik yaitu 

dosen yang terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap, tenaga penunjang akademik yang terdiri 

atas pegawai, laboran, teknisi, keamanan, kebersihan. Adapun pengelolaannya berpedoman pada : 

1. Pengelolaan SDM menjadi tugas dan wewenang Wakil Rektor II melalaui Biro Administrasi 

Umum (BAU). 

2. Pengelolaan SDM harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan yang meliputi sistem 

rekruitmen dosen dan staf, sistem pembinaan dan pengembangan dosen dan staf, 

sistem evaluasi dan monitoring kinerja,   sistem   insentif   dosen   dan   staf, 

sistem perhitungan angka kredit dosen terkait jabatan fungsional, serta sistem pengelolaan 

administrasi kepegawaian. 

3. Setiap dosen mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan fungsi dan peranannya dalam 

proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. BAU perlu mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang bisa memberikan 

informasi terkini tentang profil individu dosen; track-record di bidang pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; jabatan fungsional dan struktural, serta 

informasi SDM lainnya yang dibutuhkan. 

5. Setiap dosen, baik tetap maupun tidak tetap, tenaga administrasi, teknisi, laboran, 

pustakawan, dan personalia lainnya yang bekerja di lingkungan Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah dievaluasi kinerjanya dengan sistem penilaian yang telah 

mendapatkan pengesahan dari Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. 

6. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi landasan dalam pengembangan dari sumber daya 

manusia yang ada. 

7. Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar dalam penerapan ”reward & punishment”, yang 
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bentuk dan nilainya diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan universitas. 

Sistem reward and punishment tersebut yang secara resmi dituangkan dalam bentuk Surat 

Keputusan Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Sistem tersebut menjadi 

tugas dan wewenang Wakil Rektor II sesuai dengan masukan dari BAU dan pimpinan 

unit terkait. 

8. Kode etik dosen dan staf perlu diimplementasikan sebagai salah satu acuan dalam 

pelaksanaan tugas dosen dan staf. 

9. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kode etik dosen diintegrasikan pada mekanisme 

evaluasi dan monitoring yang meliputi pengawasan kehadiran oleh Sekretariat Dosen; 

umpan balik dari mahasiswa melalui dosen wali; evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa; 

evaluasi kinerja pelaksanaan tugas kepanitian dan kegiatan; serta pengawasan langsung dari 

pimpinan yang bersangkutan. 

 
Jumlah SDM dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah dapat dilihat seperti pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Rincian Jumlah Dosen di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah 

 

No. Status Dosen 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. Dosen tetap 26 27 30 35 42 

2. Dosen tidak tetap 4 5 5 5 0 

Total 30 32 37 40 42 

Komposisi dosen tetap dan dosen tidak tetap sesuai dengan jenjang pendidikannya, baik 

komposisi saat ini maupun proyeksi pada tahun-tahun yang akan datang, dapat di lihat pada Tabel 

3.4. 

 

Tabel 3.4. Komposisis Dosen Sesuai Jenjang Pendidikan 
 

No. Jenjang Pendidikan 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. Sarjana (Strata Satu)  - - - - 

2. Magister (Strata Dua) 30 32 32 40 41 

3. Doktor (Strata Tiga) - - - - 2 

Total Dosen 30 32 32 40 43 

 
Komposisi dosen tetap dan dosen tidak tetap, sesuai dengan kepangkatan (Asisten Ahli, Lektor,  

Lektor Kepala, dan Guru Besar), baik saat ini maupun proyeksinya, dapat dilihat pada Tabel 

3.5. 
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Tabel 3.5. Komposisi Dosen Sesuai Kepangkatan 
 

No. Kepangkatan 
 

2015/2016 
 

2016/2017 
 

2017/2018 
 

2018/2019 
 

2019/2020 

1 Tenaga Pengajar 16 17 12 12 10 

2 Asisten Ahli 9 10 10 10 20 

3 Lektor 4 4 9 8 11 

4 Lektor Kepala 1 1 1 2 2 

5 Guru Besar - - - - - 

Total Dosen 30 32 32 40 42 

 

3.5. Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

Pembahasan di sub-bagian ini meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan sistem 

pengajaran, proses pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, 

serta berbagai kerjasama. 

a. Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas 

Muslim Nusantara Al Washliyah adalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan kurikulum meliputi penetapan standar kompetensi lulusan yang 

diharapkan, penyempurnaan SAP dan GBPP penyempurnaan atau pengembangan bahan 

ajar sesuai dengan SAP dan GBPP yang telah ditetapkan, pengesahan kurikulum, 

implementasi kurikulum, serta evaluasi dan monitoring terhadap kurikulum. 

2. Proses pengembangan kurikulum dituangkan dalam bentuk pedoman pengembangan 

kurikulum yang dijadikan pedoman untuk Program Studi. 

3. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan analisis lulusan dan pengguna lulusan, 

studi kebijakan (policy study), tenaga ahli, seminar dan lokakarya, atau bentuk kegiatan 

lainnya yang dapat memberikan informasi, mengenai kebutuhan dan relevansi 

kurikulum yang akan dikembangkan. 

4. Penyempurnaan SAP dan GBPP, pengembangan dan pengayaan bahan ajar, 

implementasi dan diseminasi kurikulum merupakan tugas dan tanggung jawab 

program studi. 

5. Pengembangan kurikulum di fakultas ekonomi memprioritaskan keunggulan kompetisi 

keilmuan (hardskill), penguasaan penerapan teknologi informasi yang relevan, serta 

peningkatan kemampuan softskill yang mencakup kemampuan komunikasi, 

kepribadian, dan kewirausahaan, serta kemampuan lainnya yang bisa meningkatkan 

daya saing mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 

6. Pengembangan kemampuan softskill dapat dilengkapi dengan proses belajar-mengajar 

diluar kelas, yaitu melalui kursus dan workshop, kegiatan kemahasiswaan, atau 

melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 
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yang kebijakan umumnya akan diatur tersendiri di bagian lain. 

7. Materi lokal yang dimasukkan dalam kurikulum dititikberatkan pada muatan teknologi 

informasi pada bidang ilmu yang dipelajari pada program studi masing-masing. 

8. Pengesahan kurikulum dilakukan melalui surat keputusan ketua program studi setelah 

mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas dan universitas. Dalam rangka persetujuan 

tersebut, pihak fakultas atau universitas bisa melakukan modifikasi atau penyempurnaan 

kurikulum dengan mempertimbangkan visi, misi dan tujuan strategis universitas. 

9. Proses monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum dilakukan dengan 

menggunakan mekanisme kerja dan target indikator kinerja. Laporan hasil monevin 

beserta rekomendasinya perlu dibuat per semester dan menjadi bahan masukan ke 

program studi untuk ditindaklanjuti. 

 
Angggaran pengembangan kurikulum secara umum terdiri dari: (1) biaya personalia untuk 

kepanitiaan, kelompok kerja, atau rapat kerja terbatas; (2) honorarium, transportasi, dan 

akomodasi tenaga ahli terkait dengan kurikulum; (3) biaya penyelenggaran kegiatan yang 

terkait dengan proses pengembangan kurikulum seperti seminar, workshop, pelatihan, dan 

lain-lain; (4) biaya cetak buku pedoman dan buku kurikulum yang berlaku; dan (6) biaya 

monitoring dan evaluasi internal (monevin) untuk kurikulum seperti koordinator mata kuliah, 

dosen wali, distribusi kuesioner, atau monitoring dosen di sekdos. Alokasi pengembangan 

kurikulum merupakan bagian dari alokasi pengembangan akademik dalam anggaran lembaga 

dan sumber dana yang berasal dari Penerimaan Dana Masyarakat. 

 
b. Pengembangan SAP dan GBPP 

SAP dan GBPP tersebut disusun oleh kelompok kerja yang melibatkan koordinator mata 

kuliah dan dosen pengampu yang dikoordinasikan oleh Program Studi dan Wakil Dekan I di 

fakultas masing-masing. 

Dengan mengacu kepada SAP dan GBPP, setiap dosen pengampu, melakukan penyesuaian 

terhadap bahan ajar yang akan disajikannya di kelas. Sesuai dengan kebijakan yang berlaku, 

pengembangan bahan ajar untuk beberapa mata kuliah juga dilakukan sebelum 

perkuliahan berjalan, biasanya diselenggarakan pada saat liburan semester sebelumnya. 

Kegiatan pengembangan bahan ajar ini dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I di fakultas 

masing-masing. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah diktat kuliah atau presentasi 

elektronik yang bisa digunakan oleh dosen pengampu yang mengajar mata kuliah yang 

sama. 

Kebijakan yang diterapkan oleh fakultas ekonomi dalam sistem dan proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 



Renstra dan Renop Fakultas Ekonomi UMN Al Washliyah 2016-2020 Ed. Revisi 2018 14 
 

1. Ruang lingkup dan metode pengajaran dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan 

kurikulum yang telah ditetapkan. 

2. Setiap dosen perlu menyiapkan dan menyediakan media dan bahan ajar yang bisa 

diakses oleh dosen dan mahasiswa baik dalam bentuk cetakan maupun media 

pembelajaran elektronik. 

3. Peningkatan kemampuan dosen dalam proses balajar-mengajar perlu ditingkatkan 

secara berkesinambungan dalam bentuk kegiatan refreshing atau technology-update 

terkait dengan bidang keilmuan, workhsop metode atau teknik mengajar, pelatihan 

penggunaan sarana teknologi informasi dalam proses pembelajaran, serta bentuk 

pengembangan kemampuan dosen lainnya. 

4. Proses pembelajaran perlu memprioritaskan penggunaan buku teks yang sesuai dengan 

kurikulum dan tertuang dalam SAP yang telah ditetapkan. 

5. Setiap dosen perlu mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan baik 

dalam rangka pendalaman materi kuliah maupun penugasan. 

6. Keberhasilan proses pembelajaran perlu dievaluasi dan dianalisis melalui berbagai 

perangkat atau instrumen pengukuran yang meliputi tingkat kehadiran dosen, tingkat 

kehadiran mahasiswa, pengukuran kinerja dosen berdasarkan persepsi mahasiswa, dan 

pengukuran kinerja mahasiswa 

7. Tingkat kehadiran dosen merupakan salah satu aspek penilaian kinerja dosen yang 

digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment. Bentuk reward and 

punishment tersebut adalah: (1) surat peringatan untuk dosen yang tidak mengajar 

sebanyak empat atau lebih pertemuan dalam satu semester; (2) peringatan atau 

penggantian dosen yang tidak mengajar tiga minggu berturut-turut; dan (3) pemberian 

insentif dalam sistem penggajian dosen. Pemantauan kehadiran dosen ini mengacu ke 

pedoman yang menjadi tugas dan tanggung-jawab sekretariat dosen. 

8. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan menjadi salah satu pertimbangan 

dalam keikutsertaan dalam Ujian Akhir Semester, dengan batas minimal kehadiran 

ditetapkan oleh panduan akademik. Dosen dapat menggunakan informasi tingkat 

kehadiran mahasiswa dalam menentukan nilai Ujian Tengah Semester. 

9. Pengukuran kinerja dosen berdasarkan persepsi mahasiswa dilakukan secara periodik di 

setiap akhir semester. 

10. Pengukuran kinerja mahasiswa untuk setiap mata kuliah menggunakan Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester. Dosen dapat menambahkan komponen tugas 

dalam penilaian mahasiswa tersebut. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai sesuai 

dengan pedoman dan persyaratan yang ditetapkan oleh program studi . 

11. Penilaian kinerja mahasiswa dalam mengikuti program akademik secara keseluruhan 

dilengkapi dengan nilai ujian akademik yang jadwal dan mata kuliah yang diujikannya 
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ditetapkan oleh dosen penguji yang ditunjuk oleh rektor. 

12. Kinerja akademik dari mahasiswa diukur dengan menggunakan huruf mutu dan angka 

mutu untuk setiap mata kuliah. Penentuan angka mutu dapat menggunakan standar 

baku atau standar normal, yang disesuaikan dengan sifat atau kedudukan mata kuliah 

tersebut. 

13. Pengolahan data nilai mahasiswa berdasarkan KRS dan nilai yang diberikan oleh dosen. 

14. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti sidang akhir harus memenuhi persyaratan dan 

kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi dengan berkoordinasi dengan bagian sidang 

sarjana dan BAK. 

15. Mahasiswa mempunyai hak memperoleh layanan administrasi dan informasi akademik 

dengan tetap mengacu kepada peraturan dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh 

BAK. Layanan yang terkait dengan perkuliahah dan ujian adalah informasi kalender 

akademik, jadwal kuliah, jadwal ujian, pengurusan jadwal ujian yang bersamaan 

(bentrok), pengurusan ujian susulan, dan pengisian Formulir Rencana Studi. 

16. Layanan BAK yang terkait dengan administrasi akademik meliputi cuti akademik, tidak 

aktif kuliah, surat keterangan jadwal kuliah dan ujian, pembagian Daftar Nilai, Prosedur 

cek/komplain nilai, prosedur pindah lokasi kuliah, serta prosedur pindah kelas. 

17. BAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyosialisasikan dan 

memublikasikan layanan informasi perkuliahan dan administrasi akademik melalui media 

elektronik. 

18. Pihak universitas dan program studi melalui BAK berhak menunjuk koordinator mata 

kuliah yang bertugas untuk menyosialisasikan SAP mata kuliah kepada para dosen 

pengampu, standarisasi bahan ajar antardosen pengampu, mendapat umpan balik 

perbaikan atau penyempurnaan bahan ajar, identifikasi permasalahan   terkait 

pelaksanaan tugas dosen pengampu, dan koordinasi bahan ujian akhir semester. 

19. Dalam rangka menjamin kelancaran proses pembelajaran, pihak universitas menunjuk 

dosen wali yang bertugas untuk (a) memberikan arahan dan bimbingan kepada 

mahasiswa terkait dengan proses pembelajaran, (b) mengatasi permasalahan individu 

mahasiswa yang berpotensi mempengaruhi kinerjanya, serta (c) menerima umpan balik 

dari mahasiswa terkait dengan mutu proses pembelajaran. 

 
c. Pengembangan Bahan Pembelajaran 

Proses pengembangan bahan pembelajaran menjadi tugas utama program studi masing- 

masing untuk mengarahkan dosen-dosen pengampu. Pemutakhiran bahan pembelajaran ini 

merupakan tindak lanjut dari siklus pengembangan kurikulum yang secara periodik ditinjau 

kembali setiap dua tahun. Pemutakhiran ini bisa dilakukan dalam beberapa kegiatan, yaitu 

sebagai berikut. 
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1. Peninjauan ulang atau pemutakhiran SAP. 

2. Pertemuan rutin antara koordinator mata kuliah dengan dosen pengampu setiap awal 

atau akhir semester. 

 
d. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

LPPM Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah bertanggungjawab untuk mengelola 

kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Kebijakan dan program strategis yang tertuang dalam Renstra menjadi arahan atau 

pedoman untuk setiap unit rekait dalam melaksanakan berbagai kegiatan rutin yang 

mendukung terwujudnya suasana akademik. Beberapa kebijakan atau pedoman teknis yang 

merupakan bentuk realisasi dari program strategis tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Pedoman teknis kegiatan seminar atau bentuk kegiatan ilmiah lainnya. Penyelenggaran 

kegiatan seminar ini berada di bawah tanggung jawab Wakil Rektor I dan bidang 

penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) 

2. Pedoman pengajuan dan pelaksanaan mengikuti kegiatan seminar nasional dan 

internasional. 

3. Pembentukan kepanitian atau gugus tugas yang melaksanakan berbagai kegiatan ilmiah 

atau perlombaan. 

4. Penetapan biaya stándar untuk mengikuti kegiatan seminar baik sebagai peserta 

maupun pemakalah. Penentuan biaya ini merupakan kewenangan Bagian keuangan 

yang berada di bawah Biro Administrasi Umum 

5. Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ilmiah misalnya laporan dosen 

yang sudah mengikuti kegiatan seminar nasional dan internasional 

 

3.6. Pendanaan, Sarana dan Prasarana 

Di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, pengelolaan dana, sarana, dan 

prasarana dilakukan secara terpusat. Oleh karena itu, pengelolaan ketiga aspek tersebut di 

Fakultas Ekonomi mengacu pada sistem yang diterapkan Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah. 
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BAB IV 

ANALISIS EKSTERNAL DAN ISU STRATEGIS 

 

 

4.1. Globalisasi 

Perekonomian dunia sedang mengalami perubahan menjadi perekonomian yang berbasis 

peningkatan daya saing untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentu memerlukan sumber daya manusia yang berasal dari 

lulusan dan hasil penelitian perguruan tinggi sehingga mampu menggali dan mengolah kekayaan 

dan keragaman sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. 

Pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa berpotensi untuk melunturkan karakter dan 

jati diri bangsa. Persaingan antara pakar asing dan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dalam 

pasar kerja lokal juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam sistem pasar terbuka yang 

dihadapi oleh semua negara di dunia, daya saing bangsa yang didukung oleh partisipasi perguruan 

tinggi akan mempunyai arti yang sangat penting untuk menghadapi persaingan global yang lahir 

dari pasar terbuka tersebut. 

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) dan persaingan yang semakin 

ketat, menuntut semua pihak untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) Kondisi 

perkembangan perekonomian yang berubah cepat dan dinamis menuntut Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah mengambil peran penting dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan 

menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing tinggi. 

 
4.2. Daya Saing 

Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan moral yang handal dalam 

memperbaiki kondisi bangsa. Perguruan tinggi khususnya fakultas ekonomi melakukan 

pengembangan kurikulum untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, 

handal dan profesional. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga para lulusan 

siap bersaing secara nasional regional dan internasional. 

 
4.3. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Kemampuan bersaing di bidang ekonomi akan ditentukan oleh kemampuan dalam 

penciptaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan faktor penting dalam 

menghadapi persaingan secara global khususnya dalam menghadapi MEA. 

Berdasarkan hal tersebut maka faktor utama yang memerlukan perhatian lembaga 

pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, adalah 

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan penelitian. Hal 

tersebut menuntut peningkatan kualitas lulusan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah untuk 
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dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan kegiatan penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian yang sesuai dengan kebutuhan baik sekarang maupun di masa yang 

akan datang. 

 
4.4. Perkembangan Masyarakat Madani 

Globalisasi juga mendorong perubahan konsep kebijakan ekonomi politik dan politik 

ekonomi dalam suatu negara. Dampak nyata globalisasi ditandai dengan perubahan sistem 

pemerintahan yang sentralistis menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan 

desentralistis. Perubahan dan transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani yang 

demokratis tersebut dapat menimbulkan masalah yang mengarah pada ketidakpercayaan 

masyarakat pada sistem ketatanegaraan yang berjalan. Supremasi hukum yang sedang dibangun 

belum juga berhasil menata masyarakat madani yang dicita-citakan. Perguruan tinggi berperan 

dalam mempercepat terbentuknya masyarakat madani. Peran perguruan tinggi tersebut terkait 

dengan peningkatan daya inovasi, kesempatan dan pemerataan dalam menempuh pendidikan 

tinggi dan berbagai pelatihan, dan tingkat efisiensi pasar tenaga kerja dalam mencapai masyarakat 

madani. 

Salah satu peran Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dalam mempercepat 

terbentuknya masyarakat madani tersebut adalah melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi, 

yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia (pembelajaran), penelitian aplikatif terhadap 

kebutuhan masyarakat dan industri, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan 

layanan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. 

Tantangan yang demikian strategis tersebut dijawab oleh Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah dengan melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan tingkat inovasi masyarakat, 

yaitu: (1) pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi dan pelatihan, terutama 

bagi masyarakat kurang mampu dengan melalui program beasiswa, yang selalu diupayakan 

untuk bertambah pada setiap periodenya; (2) pengembangan metode pembelajaran yang 

mendorong kemampuan daya inovasi dan kreativitas mahasiswa melalui pemanfaatan media 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (3) pembekalan materi dan studi kasus yang 

mutakhir dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja, dalam bentuk kursus dan 

workshop dan (4) pengembangan kerjasama dengan industri dalam berbagai aspek, terutama dalam 

bidang pengembangan keahlian dan kemampuan mahasiswa dan lulusan, serta   peningkatan 

rasio penyerapan lulusan oleh industri. 

 

 

 

 
4.5. Pendidikan Berkarakter dan Berkepribadian 

Salah satu faktor dalam pencapaian keberhasilan pembentukan masyarakat madani adalah 
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etika karakter dan etika kepribadian. Implementasi nyata hasil pengembangan karakter dan 

kepribadian tersebut terwujud dalam beberapa hal seperti integritas, kerendahan hati, kerajinan, 

penguasaan diri, keberanian, keadilan, kesabaran, kesopanan, dan ketaatan terhadap hukum. 

Sejalan dengan hal tersebut, tantangan perguruan tinggi sebagai agent of change adalah menjadi 

pelopor dan lokomotif untuk selalu menjaga dan melestarikan, serta mengembangkan 

karakter dan kepribadian lokal dalam bentuk nilai-nilai moral dan kesopanan menjadi suatu 

kepribadian bangsa yang dapat diterima secara internasional. Penerapan nilai-nilai moral dan etika 

kepribadian dan etika karakter tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan keseharian di 

lingkungan perguruan tinggi. 

Wujud nyata penerapan etika kepribadian dan etika karakter di lingkungan perguruan tinggi 

dilakukan melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif. Pengembangan karakter utama dan 

nilai-nilai moralitas tersebut menerapkan model integrasi PQ (phisik quotient) SQ (sprititual 

quotient) sejalan dengan peningkatan IQ (intelligence quotient) dan EQ (emotional quotient) bagi 

seluruh sivitas akademika di perguruan tinggi. 

 
4.6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi merupakan stimulus era globalisasi 

sehingga lulusan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dapat memberikan kontribusi lebih 

besar dalam menghadapi era informasi. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah selalu 

berusaha meningkatkan posisi tersebut melalui penyusunan program –program pengembangan 

yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Implementasi penggunaan TIK di lingkungan Universitas 

Muslim Nusantara Al washliyah dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran sudah menggunakan 

model – model pembelajaran yang berbasis TIK, sumber pembelajaran, fasilitas pendukung 

pembelajaran dan fasilitas perluasan komunikasi universitas. 

 
4.8. Globalisasi dan Internasionalisasi Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi adalah buah dari internasionalisasi ilmu pengetahuan, seni dan budaya. 

Kondisi tersebut akan mempunyai implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi 

nasional. Implikasi-implikasi tersebut antara lain adalah (1) jumlah tenaga kerja terdidik dari luar 

negeri yang masuk ke Indonesia akan semakin besar, sehingga persaingan dunia kerja bagi lulusan 

perguruan tinggi semakin ketat dan (2) perguruan tinggi luar negeri akan semakin mudah 

menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, sehingga calon mahasiswa mempunyai peluang 

yang tinggi untuk memilih   perguruan   tinggi   yang   berkualitas. Persaingan tersebut tidak 

hanya meyangkut output, melainkan juga biaya penyelenggaraan perguruan tinggi dan kinerja 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang terkait dengan sumber daya manusia, fasilitas 

maupun manajemen. 

Salah satu metode yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi lokal adalah dengan 
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membangun berbagai jaringan (networking) dengan berbagai lembaga untuk berbagai keperluan, 

baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Universitas Muslim Nusantara 

Al Washliyah sudah mulai melakukan kerjasama dan kolaborasi yang sejajar dengan berbagai 

pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tahapan selanjutnya yang juga telah ditempuh 

dalam menghadapi globalisasi pendidikan tinggi adalah melalui pendekatan jaminan mutu. 
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BAB V 

PERNYATAAN VISI DAN MISI 

5.1 Analisis SWOT 

Penyusunan visi dan misi didasarkan pada hasil analisis SWOT yang menggambarkan 

kondisi dan kinerja Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Wahliyah lima tahun 

sebelumnya. Hasil analisis SWOT FE UMN selengkapnya pada gambar di bawah ini. 

Internal 

 

 

 

 
Eksternal 

Kekuatan (S) 

- Kerjasama yang harmonis 

antara yayasan, lembaga, 
universitas dan masyarakat 

dalam mewujudkan visi, misi 

dan tujuan 

Kelemahan (W 

Kurangnya sosialisasi 

visi,misi, sasaran dan tujuan 
kepada mahasiswa. 

Peluang (O) S-O W-O 

- Seiring dengan 

kebutuhan masyarakat 
akan lulusan Ekonomi 

yang semakin 

meningkat,  maka 
Potensi perkembangan 

globalisasi   yang 

meningkat dan cepat 
membutuhkan SDM 

yang berkualitas. 

- Meningkatkan peran 

masyarakat, pemerintah dan 
swasta melalui peningkatan 

kinerja sehingga visi misi dan 

tujuan dan sasaran dapat 
terlaksana. 

- Meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas serta 
penyediaan sumber- 

sumber lainnya untuk 

sosialisasi visi, misi, 
tujuan dan sasaran. 

Ancaman (T) S-T W-T 

- Era globalisas dan MEA 

membuat persaingan 
yang ketat di segala 

bidang. 

- Meningkatkan kinerja guna 

meningkatkan kemampuan 
dalam persaingan yang ketat 

di masa datang. 

- Memantapkan visi, misi, 

tujuan dan sasaran 
sehingga dapat bersaing 

pada era globalisasi. 

Gambar 5.1 Hasil Analisis SWOT 

 
 

Mengacu pada peta kondisi dan situasi tersebut maka Fakultas Ekonomi UMN Al 

Washliyah mengembangkan berbagai alternatif solusi yang menjadi acuan program pengembangan 

dalam lima tahun ke depan. 

 

 

 

 

 
5.2 Pernyataan Visi dan Misi 
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Visi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

Menjadi Fakultas unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas di bidang ilmu 

manajemen dan akuntansi didukung teknologi serta berciri islami pada tahun 2035 

Misi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

a. Menyelenggarakan pendidikan dibidang ilmu Manajemen dan Akuntansi yang bercirikan 

Islami didukung teknologi dan informasi 

b. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dibidang ilmu Manajemen dan Akuntansi yang 

relevan dengan kebutuhan dunia usaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 

c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dibidang ilmu Manajemen dan Akuntansi dengan 

menjunjung tinggi nilai nilai keislaman dan merupakan implementasi dari hasil penelitian. 

d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan dengan ketentuan 

tidak melanggar ajaran agama, hukum, norma dan etika baik swasta maupun pemerintah 

ditingkat lokal dan global. 

 
Tujuan Fakultas Ekonomi 

a. Menghasilkan sarjana ekonomi bidang manajemen dan akuntansi yang profesional dan 

relevan dibidangnya. 

b. Menghasilkan publikasi karya ilmiah dengan penelitian di bidang manajemen dan akuntansi 

baik nasional dan internasional 

c. Menghasilkan HKI dari hasil penelitian Manajemen dan Akuntansi 

d. Terjadinya komunikasi yang berkesinambungan dengan berbagai pihak baik swasta 

maupun pemerintah ditingkat lokal dan global. 

 
5.3 Nilai – Nilai Institusi 

Fakultas Ekonomi Universitas   Muslim   Nusantara   Al   Washliyah   bertekad membangun 

keprofesian, kemandirian, dan daya saing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai berikut: 

1. Keislaman 

2. Integritas bangsa 

3. Keharmonisan dan keragaman 

4. Kemitraan 
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5. Tanggung jawab sosial 

6. Budaya kerja sama. 

 
 

Keislaman 

Memiliki kepribadian dan akhlak yang baik dan bertanggungjawab yang dilandasi oleh 

nilai nilai keislaman. 

Integritas Nasional 

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari multi etnis multi agama, multi ras, 

multi kultur, dan berbagai keragaman lain. Namun dengan falsafah negara “Pancasila” dan 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika,” semua keberagaman itu dapat diikat dengan tali yang bernama  

nasionalisme. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah juga terdiri dari berbagai suku bangsa, 

agama, dan   sebagainya. Sebagai bagian integral dari   negara   Indonesia,   maka   Universitas 

M u s l i m N u s a n t a r a A l W a s h l i y a h juga menjalankan azas negara, yaitu“Pancasila” 

dengan semboyannya “Bhinneka Tunggal Ika”. Mahasiswa dan dosen Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah terdiri dari berbagai suku bangsa. Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah memerankan diri sebagai contoh teladan bagi masyarakat tentang bagaimana perbedaan 

itu bisa dikelola menjadi suatu kekuatan. 

 
Keharmonisan dalam Keragaman 

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah terdiri dari latar belakang civitas akademika 

yang beragam, namun tercipta lingkungan yang harmoni. Lingkungan yang harmoni akan 

menghasilkan atmosfer akademik yang kondusif sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik 

dan produktivitas kependidikan. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah juga telah 

mengadopsi apa yang sekarang dikenal dengan 18 pendidikan karakter bangsa atau 18 nilai moral 

bangsa yang positif, yakni religius, kejujuran, disiplin, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan bertanggung-jawab. 

Sebagai perguruan tinggi swasta, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sudah 

terbiasa dengan bekerja keras, mandiri, dan kreatif karena sebagian besar biaya operasionalnya 

diperoleh dari kalangan sendiri (uang kuliah mahasiswa). Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah juga sangat peduli sosial, hal itu dicerminkan dengan ikut terjunnya civitas Universitas 

Gunadarma ke daerah-daerah bencana, dan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah turut 

memberi beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi akademis 

yang baik, dan juga mematok uang kuliah yang relatif terjangkau masyarakat umum. 
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Kemitraan yang Setara 

Sebagai insan di pendidikan, warga Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

khususnya dosen dan mahasiswa sama-sama saling membutuhkan, karenanya kedua pihak harus 

memiliki karakter saling toleran, demokratis, dan bersahabat/ komunikatif. Namun demikian, 

karena ada perbedaan peran di dalamnya, maka semua karakter tersebut masih harus dibatasi 

dengan sikap jujur dan bertanggung-jawab. Jadi semua warga Univeritas Muslim Nusantara Al 

Washliyah memiliki kesamaan derajat dalam pergaulannya, namun tetap menjunjung tinggi norma- 

norma pergaulan dan perannya. 

Bagi sesama mahasiswa, kerja sama dalam kesetaraan juga penting, misalkan dalam 

kelompok belajar bersama. Ada pendapat yang menyatakan bahwa “belajar yang baik adalah 

dengan mengajar,” artinya seorang mahasiswa yang pandai tidak ada salahnya atau tidak ada 

ruginya mengajari mahasiswa yang kurang pandai, karena dengan mengajar ilmunya akan 

bertambah, misalkan dengan munculnya pertanyaan dari temannya yang kurang pandai tadi yang 

mungkin di luar dugaannya, atau untuk lebih dapat mengingat pelajarannya. 

 
Tanggung Jawab Sosial 

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial ke masyarakat dari sebuah perguruan tinggi 

adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk itu, secara rutin Universitas Muslim 

Nusantara Al Washliyah mengadakan pertemuan untuk membahas keterkinian ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Sedangkan untuk menyiapkan keserasian gerak langkah (pengelolaan/ 

administratif), dilakukan rapat kerja pimpinan (Rapim) satu tahun sekali. 

Sebagai bentuk pertanggung-jawaban sosial Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

ke masyarakat adalah melakukan wisuda sarjana S1 dan pascasarjana S2 setiap satu semester 

sekali. Dalam kegiatan itu, dilaksanakan pula pemberian beasiswa kepada ratusan mahasiswa 

yang berprestasi dalam bidang akademik. Bentuk pertanggung-jawaban sosial lainnya dari 

keberadaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah adalah membangun ekonomi warga 

sekitar. Dengan kehadiran Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, warga sekitar bisa 

menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, seperti menjalankan bisnis perdagangan, atau menjual jasa 

yang memang tidak diperkenankan dilakukan di dalam kampus. 

Begitu juga tanggung-jawab sosial Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang 

dikaitkan dengan pengabdian kepada masyarakat, sebagai perwujudan darma ketiga dari tridharma 

perguruan tinggi. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah juga sering mengadakan seminar, 

lokakarya, dan pelatihan kepada masyarakat, seperti latihan perbengkelan, seminar kewirausahaan, 

dan lain sebagainya. 



Renstra dan Renop Fakultas Ekonomi UMN Al Washliyah 2016-2020 Ed. Revisi 2018 25 
 

Budaya Kerjasama 

Budaya kerja sama sudah tidak asing lagi bagi Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah. Selain untuk memperingan tugas, kerja sama dalam sebuah tim bisa melatih diri 

(individu) dalam hal kejujuran, disiplin, toleransi, kreatif, demokratis, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial dan bertanggung jawab. Budaya kerja sama di 

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dibangun dengan penuh rasa tanggung jawab 

kepada diri sendiri (kesadaran diri) bahwa di sinilah tempat   untuk mencari nafkah, di 

sinilah tempat untuk menimba dan berbagi ilmu, di sinilah tempat untuk beribadah, dan 

seterusnya, sehingga jatuh-bangunnya lembaga ini merupakan tanggung-jawab setiap pribadi 

(warga) di dalamnya. Karenanya setiap pribadi berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya, berpikir 

positif, kreatif,   dan   konstruktif   serta   secara bersama-sama   bertindak   (bekerja   sama) 

secara aktif dan produktif untuk   terus memajukan Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah. 

 
5.4 Capaian Fakultas Ekonomi UMN Al Washliyah 

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Fakultas Ekonomi UMN Al Washliyah yang telah 

dirumuskan maka diperlukan formula yang lebih terarah dan operasional berupa rencana capaian 

yaitu 

Renstra 2012-2016 Renstra 2016-2020 Renstra 2020-2024 Renstra 2024-2032 

Fakultas bertaraf 

nasional dengan 

penataan tatakelola 

fakultas yang memiliki 

manfaat  dalam 

pembentukan   dan 

pengembangan 

ekonomi yang islami. 

Indikator Capaian : 

Prodi Manajemen 

terakreditasi   B dan 

Prodi  akuntansi 

terakreditasi C 

Fakultas yang bertaraf 

nasional dengan 

pemantapan   dan 

perbaikan pengelolaan 

fakultas  yang 

mengadopsi keislaman. 

Indikator Capaian: 

1. Prodi Manajemen 

terakreditasi B dan 

Prodi Akuntnasi 

Terakreditasi B 

2. SDM dosen 100% 

S2 

3. Studi lanjut dosen ke 

jenjang S3 

Fakultas   yang 

memiliki 

keunggulan     di 

tingkat nasional dan 

persiapan  menuju 

tingkat ASEAN 

melalui peningkatan 

kapasitas    dan 

kapabilitas tata 

kelola yang berbasis 

riset yang 

mengadopsi nilai 

nilai keislaman 

Capaian : 

1. Akreditasi prodi 

manajemen A dan 

Fakultas  yang 

memiliki 

keuanggulan 

menuju tingkat 

ASEAN melalui 

peningkatan 

kapasitas  dan 

kapabilitas tata 

kelola, kerja sama 

nasional dan 

internasional yang 

berbasis riset yang 

mengadopsi nilai 

keislaman 

Capaian : 

1. Akreditasi Prodi 
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  Prodi Akuntansi 

akreditasi B 

2. Pembukaan prodi 

Manajemen Bisnis 

Syariah 

3.Pembukaan prodi 

S2 Manajemen 

4. SDM dosen 

bergelar Doktor 

sebanyak 4 orang 

manajemen       dan 

akuntansi A 

2. Akreditasi prodi 

Manajemen Bisnis 

Syariah B 

3. Akreditasi prodi 

S2 Manajemen 

4. Pembukaan prodi 

S2 Akuntansi 

5. Sdm dosen 

bergelar Doktor 7 

orang 
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BAB VI 

SASARAN DAN PROGRAM KERJA 

6.1 Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis pencapaian yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2016-2020 

sebagai berikut : 

No Sasaran Strategi Pencapaian 

Pencapaian 2016-2020 

Menjadi Fakultas yang bertaraf nasional dengan pemantapan dan perbaikan pengelolaan fakultas 

yang mengadopsi keislaman. 

1 Sasaran Bidang 

Pendidikan dan 

Pengajaran 

-Mengikuti penerapan kurikulum yang ditetapkan UMN Al 

Washliyah yang mengacu kepada KKNI dan SN Dikti dengan 

menambah nilai nilai keislaman di dalam pelaksanaannya 

-Kualitas dan inovasi pembelajaran 

-Melaksanakan sosialisasikan dan internalisasi nilai nilai ke islaman 

dalam proses pembelajaran 

2 Sasaran dalam 

bidang SDM 

Peningkatan kualitas dan kuantitas dosen 

Studi Lanjut Dosen 

3 Sasaran dalam 

bidang Penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat 

-Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan pengabdian 

masyarakat bidang manajemen dan akuntansi 

-Peningkatan jumlah yang mendapatkan dana hibah dari dikti dan 

hibah internal 

-Pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

4 Sasaran Kegiatan 

Kemahasiswaan 

-Peningkatan kompetensi dan partisipasi mahasiswa dalam bidang 

manajemen dan akuntansi 

-Menata organisasi kemahasiswaan di fakultas 

-Membimbing mahasiswa yang mengikuti kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

5 Sasaran  Tata 

kelola di Fakultas 

dan Sarana 

Prasarana 

-Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Fakultas 

-Peningkatan akreditasi prodi 

-Pengelolaan data yang mengacu kepada pengelolaan data dan 

informasi di UMN Al Washliyah 

6 Sasaran Keuangan -Pengelolaan alokasi dana dari UMN Al Washliyah 

-efektifitas dalam pengelolaan , efisien dalam penggunaan, 

ekonomis dalam kegiatan 

7 Sasaran bidang Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama fakultas ekonomi 
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 kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan 

6.2 Program Kerja Strategis 

Strategi pencapaian dan program kerja serta indikator kinerja Fakultas Ekonomi tahun 

2016-2020 mengacu kepada program kerja strategis UMN Al Washliyah. 

Strategi 

Pencapaian 

Program 

kerja 

Indikator 

kinerja 

 
Tahun Pencapaian 

Base line 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Sasaran Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

-Mengikuti 

penerapan 

kurikulum 

yang 

ditetapkan 

UMN Al 

Washliyah 

yang 

mengacu 

kepada 

KKNI dan 

SN  Dikti 

dengan 

menambah 

nilai   nilai 

keislaman 

di dalam 

pelaksanaa 

nnya 

-Kualitas 

dan inovasi 

pembelajar 

an 

- 

Melaksana 

kan 

sosialisasik 

Mengikuti 

uji  coba, 

evaluasi dan 

penerapan 

kurikulum 

yang 

mengacu 

pada KKNI 

dan SN Dikti 

yang 

diterapkan 

UMN   Al 

Washliyah 

 
 

Workshop 

penyusunan 

RPS 

Penerapan 

kurikulum 

yang 

mengacu 

kepada 

KKNI 

 
Pemahama 

n terhadap 

dasar 

dasar 

ajaran 

islam 

terkait 

dengan 

hukum 

dan 

muamalah 

 
Karakter , 

moral, 

etika dan 

sikap 

melalui 

mata 

kuliah 

ilmu 

Kurikulum 

yang  ada 

di UMN 

Al 

Washliyah 

Uji 

coba 

100% 100% 100% 100% 
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an dan 

internalisas 

i nilai nilai 

ke islaman 

dalam 

proses 

pembelajar 

an 

 tauhid 

 
 

Praktek 

ibadah dan 

wawasan 

keislaman 

 

Format 

RPS yang 

standart di 

Fakultas 

      

Sasaran dalam bidang SDM 

Peningkata 

n kualitas 

dan 

kuantitas 

dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studi 

Lanjut 

Dosen 

Penambahan 

SDM 

berdasarkan 

analisis 

kebutuhan 

yang 

diajukan ke 

UMN Al 

Washliyah 

Persentase 

dosen yang 

studi lanjut 

 
Pelatihan 

keahlian 

SDM 

dosen 

yang ada 

30 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 
Persentase 

dosen 

dengan 

kualifikasi 

S3 

Pelatihan 

keahlian 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 
 

- 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5% 

 

 

 

 

 
 

- 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

% 

 

 

 

 

 
 

- 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20% 

 

 

 

 

 
 

- 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30% 

 

 

 

 

 
 

- 

 

Kualitas 

Tenaga 

kependidik 

an 

       

Sasaran dalam bidang Penelitian dan pengabdian masyarakat 

- Peningkatan Jumlah 4 5 6 7 8  
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Peningkata 

n jumlah 

dan 

kualitas 

penelitian 

dan 

pengabdia 

n 

masyarakat 

bidang 

manajemen 

dan 

akuntansi 

- 

Peningkata 

n jumlah 

yang 

mendapatk 

an  dana 

hibah dari 

dikti  dan 

hibah 

internal 

- 

Pemanfaat 

an hasil 

penelitian 

dan 

pengabdia 

n pada 

masyarakat 

jumlah dan 

perolehan 

dana 

penelitian 

dan 

pengabdian 

pada 

masyarakat 

dikti dan 

dana internal 

judul 

penelitian 

dan 

pengabdia 

n  pada 

masyaraka 

t dengan 

dana dikti 

dan  dana 

internal 

      

Sasaran Kegiatan Kemahasiswaan 

- 

Peningkata 

n 

kompetens 

Pelatihan dan 

pembinaan 

bakat 

kreatifitas 

Jumlah 

mahasiswa 

yang ikut 

dilatih 

10 20 30 40 60  
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i dan 

partisipasi 

mahasiswa 

dalam 

bidang 

manajemen 

dan 

akuntansi 

-Menata 

organisasi 

kemahasis 

waan di 

fakultas 

- 

Membimbi 

ng 

mahasiswa 

yang 

mengikuti 

kegiatan 

penelitian 

dan 

pengabdia 

n pada 

masyarakat 

. 

mahasiswa  
Prestasi 

mahasiswa 

dalam 

bidang 

manajeme 

n dan 

akuntansi 

 
 

Prestasi 

mahasiswa 

dalam 

bidang 

keahlian di 

luar prodi 

manajeme 

n dan 

akuntansi 

(olah raga, 

seni, 

budaya) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Juar 

a 

oli 

mpi 

ade 

aku 

ntan 

si 

 

 

Juara 

olimp 

iade 

akunt 

ansi 

 

 

Juara 

olimp 

iade 

akunt 

ansi 

 

Sasaran Tata kelola di Fakultas dan Sarana Prasarana 

- 

Pengelolaa 

n Sarana 

dan 

Prasarana 

di Fakultas 

- 

Peningkata 

n 

Perbaikan 

Ruangan 

kuliah 

 

 

 

 

 
Pengisian 

KRS , SPP, 

Penambah 

an 

Fasilitas 

Infokus, 

AC, Kipas 

An 

 

 

Data 

Infokus 

tiap 

ruangan 1, 

Kipas 

angin 2 

 

 

Siakad 

Infokus 

tiap 

ruangan 

1, 

Kipas 

angin 2 

Siakad 

Info 

kus 

tiap 

rua 

nga 

n 1, 

Kip 

as 

angi 

Infok 

us 

tiap 

ruang 

an 1, 

Kipas 

angin 

2 

Infok 

us 

tiap 

ruang 

an 1, 

Kipas 

angin 

2 
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akreditasi 

prodi 

- 

Pengelolaa 

n data 

yang 

mengacu 

kepada 

pengelolaa 

n data dan 

informasi 

di UMN 

Al 

Washliyah 

Dosen, 

pegawai, 

keuangan, 

KHS,  Nilai 

berbasis 

WAN  yang 

ditetapkan 

oleh UMN 

Al 

Washliyah 

 
Jaringan  n 

internet yang 

disediakan 

UMN Al 

Washliyah 

mahasiswa 

, KRS, 

SPP, 

Dosen, 

KHS, 

Keuangan 

berbasis 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Penambah 

an 

kapasitas 

jaringan 

internet 

  n 2 

 

 

 
Sia 

kad 

 
Siaka 

d 

 
Siaka 

d 

 

Sasaran Keuangan 

- 

Pengelolaa 

n alokasi 

dana    dari 

UMN     Al 

Washliyah 

-efektifitas 

dalam 

pengelolaa 

n , efisien 

dalam 

penggunaa 

n, 

ekonomis 

dalam 

kegiatan 

Meningkatka 

n aktifitas, 

kualitas dan 

efisiensi 

pelayanan 

keuangan 

yang 

diterapkan 

UMN Al 

Washliyah 

Aktifitas 

berbasis 

perbankan 

Aktifitas 

berbasis 

perbankan 

Aktifita 

s 

berbasis 

perbank 

an 

Akt 

ifita 

s 

ber 

basi 

s 

per 

ban 

kan 

Aktifi 

tas 

berba 

sis 

perba 

nkan 

Aktifi 

tas 

berba 

sis 

perba 

nkan 
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Sasaran bidang kerjasama 

Peningkata 

n kualitas 

dan 

kuantitas 

kerjasama 

fakultas 

ekonomi 

dengan 

berbagai 

pihak yang 

saling 

menguntun 

gkan 

Kerjasama 

dengan phak 

dalam dan 

luar negeri 

MOA       
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Daftar Pustaka 

 
 

Renstra dan Renop UMN Al Washliyah 2015-2019 

Renstra dan Renop Fakultas Ekonomi UMN Al Washlliyah 2012-2016 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 
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