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Bahwa dalam rangka membangkitkan semangat Penelitian dan
Pengabdian Dosen untuk mencapai visi dan misi Pusat Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STIE Syari’ah Bengkalis.
Bahwa RIP Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Tahun 20182028 berdasarkan pemikiran dan kebutuhan Dosen, Mahasiswa dan
Masyarakat sehingga arah, tantangan dan prospeknya lebih terukur.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a dan b perlu dirumuskan
dan ditetapkan Penetapan Tim Penyusun RIP Penelitian dan Pengabdian
pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah Bengkaliss
Undang-undang nomor 12/2012 tentang pendidikan Tinggi.
Peraturan Pemerintah nomor 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan pengelolaanperguruan Tinggi
Peraturan Pemerintah nomor 9/2005 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13/2015 tentang
Standar Nasional pendidikan.
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SK Menteri Kehakiman RI No. C-412.HT.03.01-Th.2001 tentang Akta Notaris
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BAB I
PENDAHULUAN
STIE Syariah Bengkalis mengemban amanah Keterpaduan
Dharma

Perguruan

masyarakat

yang

Tinggi
berbasis

berupa

pendidikan,

penelitian

pengajaran,

aspek

Tri

dan pengabdian

menjadi landasan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi bagi Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) STIE Syariah Bengkalis sebagai Institusi penanggungjawab dan
pelaksana terdepan pengembangan dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat. Lembaga ini dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan IPTEKS
serta upaya peningkatan harkat martabat dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya
saing dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pada
akhirnya memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan dan menjunjung
tinggi nilai-nilai Islam. Dalam upaya membangun arah dan menjamin penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan tetap pada jalur dan rel yang
akan dituju maka disusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan
Pengabdian ditujukan bagi segenap stakeholders untuk mempermudah pencapaian
kearah tepat.
RIP merupakan dokumen formal yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi
pencapaian penelitian unggulan Perguruan Tinggi berisi tema dan topik-topik penelitian
yang menjadi kajian dalam melaksanakan penelitian. RIP ditujukan untuk mendorong
sumber daya manusia peneliti dan pengabdi mampu mengembangkan derajat
profesionalisme dengan kompetensi dasar yang menjadi latar belakang masingmasing dosen dikalangan STIE Syariah Bengkalis. RIP Penelitian dan Pengabdian
STIE Syariah Bengkalis mengakomodir perubahan lingkungan yang menjadi tuntutan
adanya perubahan kearah yang lebih baik dengan memperhatikan pendekatan aspek
input, proses, output, otcome dan Impact. Keberhasilan dan efektivitas RIP ini akan
dapat diukur dengan menggunakan 11 indikator pencapaian dalam kinerja penelitian
yaitu Publikasi ilmiah, Pemakalah dalam pertemuan ilmiah, keynote speaker, Visiting
lecture, HaKI,

Prototipe/model/rekayasa sosial/karya seni, teknologi tepat guna,

laporan penelitian yang tidak di publikasi, bahan ajar, jumlah kerjasama penelitian dan
angka partisipasi dosen dalam penelitian. Arah kebijakan penelitian dan pengabdian
di STIE Syariah Bengkalis dipaparkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP)
untuk jangka waktu 10 tahun (2016-2026).
P3M dalam mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat dengan
menggabungkan aspek-aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif, artinya pemecahan

masalah dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan dengan
pendekatan interdisipliner dan komprehensif serta dilaksanakan oleh dosen dengan
melibatkan sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu (program
studi yang berbeda). Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat ditujukan
untuk menumbuh kembangkan empati dan kepedulian civitas akademika STIE
Syariah Bengkalis terhadap (1) Berbagai permasalahan yang riil dihadapi masyarakat
dan (2) Pembangunan berkelanjutan yang diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Perumusan Rencana Strategis
Rencana strategis penelitian/pengabdian dirumuskan sebagai alat dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan kemampuan internal institusi STIE Syariah Bengkalis serta faktor
lingkungan eksternal. Peta jalan (Road Map) penelitian/pengabdian yang diusulkan
dalam RIP diharapkan dapat mengakomodir dan mampu menjalankan program
perencanaan penelitian/pengabdian yang menjadi kebutuhan STIE Syariah Bengkalis
dengan memperhatikan analisa dan hasil evaluasi diri institusi terkait dengan apa yang
menjadi ancaman (threats), peluang (opportunities) yang memungkinkan untuk
dimanfaatkan kedepan, dan perbaikan-perbaikan dari kelemahan (weaknesses) yang
ada pada institusi dan menjadi penghambat maju dan berkembangnya organisasi
dengan memaksimalkan keunggulan dan kekuatan (strengths) yang sudah dimiliki.
Fungsi dan Peran Rencana Induk Pengembangan
RIP 2018-2023 sesuai dengan visi STIE Syariah Bengkalis berfungsi sebagai
(1) Alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan masing-masing unit satuan kerja
dalam menjalankan program kerja sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran STIE Syariah
Bengkalis. (2) Pedoman dan acuan utama bagi unit-unit satuan kerja dalam
penyusunan, implementasi dan pengendalian program kerja STIE Syariah Bengkalis.
(3) Sebagai alat evaluasi atas kegiatan operasional Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M).

Dasar Pemikiran Penyusunan RIP
Dasar penyusunan RIP STIE Syariah Bengkalis antara lain:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2012

Tentang

Pendidikan Tinggi: Rencana Pengembangan Jangka Panjang (25 tahun).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:

Perencanaan, Rencana Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan.
4. Statuta STIE Syariah Bengkalis.
5. Renstra STIE Syariah Bengkalis.
6. Rencana Induk Pengembangan STIE Syariah Bengkalis.
7. Rencana Akademik STIE Syariah Bengkalis, dan
8. Keputusan Senat STIE Syariah Bengkalis.

BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA
2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Paradigma Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Syariah Bengkalis
Tanggungjawab STIE Syariah Bengkalis sebagai Lembaga Perguruan Tinggi
mengemban amanah keterpaduan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berisi visi dan
misi Institusi Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul dalam Bidang Ekonomi Syariah
di wilayah Rumpun Melayu Tahun 2026.
Searah dengan pengembangan STIE Syariah Bengkalis dan tanggungjawab
terhadap Tri dharma perguruan Tinggi dalam menyuksesi pembangunan masyarakat
dan bangsa, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIE Syariah
Bengkalis merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang diderivasi dari Visi dan
Misi institusi.
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STIE Syariah
Bengkalis merupakan sebuah lembaga dan merupakan unit kerja di bawah Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Bengkalis yang secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tugas dan tanggungjawab Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(P3M) adalah mengelola aktivitas dan kegiatan terkait dengan dharma kedua dan
ketiga yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta ruang lingkupnya.
Untuk menjamin arah kebijakan dan keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita dalam
mengemban tanggungjawab dan amanah yang ditetapkan Pusat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STIE Syariah Bengkalis menetapkan Visi, dan
Misi sebagai berikut:
Visi P3M
“Menjadi

Lembaga

Penelitian

dan

Pengabdian

Masyarakat

yang

berkomitmen terhadap pencapaian kualitas, relevansi dan menjunjung tinggi nilainilai Islam”

Misi P3M
a) Menjadikan P3M STIE Syariah Bengkalis sebagai lembaga yang mampu
memberi

nilai tambah kepada

STIE

Syariah

Bengkalis dengan

tetap

memegang teguh etika akademik dan profesi.
b) Membangun dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang terarah dan intens untuk mewujudkan peningkatan keilmuan di lingkungan
STIE Syariah Bengkalis.
c) Mengembangkan

kemampuan

untuk

menerapkan

hasil-hasil

pengabdian

kepada masyarakat yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan.
d) Memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasiskan
ilmu pengetahuan dan teknologi

yang relevan untuk memajukan dan

memberdayakan masyarakat potensial.
e) Membangun dan mengembangkan jejaring dan kerjasama dalam bidang keilmuan
dengan komunitas ilmiah.
f) Membangun dan mengembangkan jejaring dengan masyarakat, pelaku usaha,
lembaga keuangan dan pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa dan
negara.
g) Terciptanya inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memerhatikan
kualitas dan nilai-nilai Islam.
h) Terciptanya relevansi, kompetensi dan pencapaian kualitas penyelenggaraan
penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mampu mensolusikan
permasalahan pada tingkat lokal, nasional, dan global.
i) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan proses
pembelajaran dengan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan
penelitian, dan mengarahkan kegiatan penelitian yang berorientasi produk
(fisik atau nonfisik) dan/atau perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Tujuan
a. Mewujudkan P3M STIE Syariah Bengkalis untuk menjadi lembaga yang mampu
memberi

nilai tambah kepada

STIE

Syariah

Bengkalis dengan

tetap

memegang teguh etika akademik dan profesi.
b. Memantapkan Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
terarah dan intens untuk mewujudkan peningkatan keilmuan di lingkungan STIE
Syariah Bengkalis.

c. Mewujudkan

dan menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat

menghasilkan produk-produk unggulan.
d. Meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasiskan
ilmu pengetahuan dan teknologi

yang relevan untuk memajukan dan

memberdayakan masyarakat potensial.
e. Meneingkatkan kualitas jejaring dan kerjasama dalam bidang keilmuan dengan
komunitas ilmiah.
f. Meningkatkan jejaring dengan masyarakat, pelaku usaha, lembaga keuangan dan
pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa dan negara.
g. Mewujudkan inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memerhatikan
kualitas dan nilai-nilai Islam.
h. Menciptakan relevansi, kompetensi dan pencapaian kualitas penyelenggaraan
penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mampu mensolusikan
permasalahan pada tingkat lokal, nasional, dan global.
i. Mengembangkan dan meningkatkan
pengembangan

pemanfaatan

hasil

penelitian

untuk

proses pembelajaran dengan meningkatkan keterlibatan

mahasiswa dalam kegiatan penelitian, dan mengarahkan kegiatan penelitian
yang berorientasi produk (fisik atau nonfisik) dan/atau perolehan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI).
Sasaran
STIE Syariah Bengkalis memiliki tekad yang kuat untuk tetap menjadi yang terbaik
di dalam penyelenggaraan pendidikan ekonomi Islam di wilayah Rumpun Melayu,
oleh sebab itu, sasaran 2026 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan STIE
Syariah Bengkalis adalah sebagai berikut:
1. VMTS dipahami oleh pemangku kepentingan dan dijadikan pedoman dalam
penyelenggaraan Tridharma Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah
Bengklais.
2. Tercapainya Akreditasi A standar BAN PT untuk seluruh program studi dan
Instiitusi, serta mendapat status akreditasi internasional dengan dukungan tata
pamong sekolah tinggi yang partisipatif, andal, kredibel, transparan, akuntabel,
bertanggung jawab, adil, berstandar ISO, dan diterapkannya manajemen mutu
secara berkesinambungan dan konsisten untuk mendukung pencapaian Visi
Misi,Tujuan dan Sasaran (VMTS).

3. Dihasilkannya lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi, baik di dalam
maupun luar negeri dengan capaian 30% lulusan melanjutkan studi sesuai bidang
ilmu; 70% bekerja sesuai dengan bidang ilmunya dalam jangka waktu paling lama
12 bulan, dan 10% diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan
4. Tercapainya kinerja lulusan yang berkualitas dan berprestasi, baik perusahaan di
dalam maupun di luar negeri.
5. Tercapainya kualifikasi sumber daya manusia yang 90% dosen berpendidikan S3
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studinya; 80% dosen
jabatan akademik Lektor yang bersertifikat sesuai dengan bidang tugasnya; rasio
dosen:mahasiswa 1:25; dan 5% dosen mendapat penghargaan bertaraf
internasional; 5% memiliki pengalaman profesional sesuai bidang yang bertaraf
internasional.
6. Terlaksananya kerjasama di bidang Tridharma dengan Universitas baik dalam dan
luar negeri.
7. Dihasilkannya publikasi ilmiah Nasional dan Internasional sejumlah karya per
dosen per tahun, dan penemuan yang dipatenkan setiap lima tahun.
PARADIGMA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
SYARIAH BENGKALIS
a. Bermanfaat
Hasil penelitian harus bermanfaat baik bagi masyarakat maupun pengembangan
ilmu dan dapat membangun kemitraan dengan institusi lain baik dalam bidang
pendidikan maupun non pendidikan
b. Terfokus dan Berkelanjutan. Pokok bahasan penelitian harus fokus dan
berkelanjutan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan jejaring antar
masyarakat peneliti.
c. Partisipatif, yaitu dapat diikuti oleh masyarakat peneliti (dosen dan mahasiswa)
secara luas
d. Meningkatkan citra STIE Syariah Bengkalis
e. Dapat dipasarkan secara luas. Hasil Penelitian yang bermanfaat bagi sektor industri
wajib di HKI kan untuk meningkatkan nilai ekonominya
f. Merupakan wacana terkini dan berwawasan ke depan.
2.2 Analisis Kondisi P3M Saat ini
STIE Syariah Bengkalis sebagai Institusi Perguruan Tinggi merupakan Human
Resource Development Agent yang memainkan peran penting dalam pembangunan
bangsa, saat ini membina lima Program Studi (PS), yaitu PS S1 Akuntansi Syariah,
PS S1 Perbankan Syariah, PS S1 Manajemen Bisnis Syariah, PS S1 Manajemen
Keuangan Syariah dan PS S1 Hukum Ekonomi Syariah. STIE Syariah Bengkalis
memiliki tugas utama mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni menjalankan

fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui P3M sesuai dengan
arah kebijakan dalam memberikan dukungan pencapaian arah dan pengembangan
yang menjadi strategi STIE Syariah Bengkalis.
Kondisi saat ini tercermin dari hasil evaluasi diri dengan analisis SWOT
menunjukkan bahwa masih ada kelemahan yang menghambat tumbuh dan
berkembangnya Pusat Penelitian dan Pengabdian (P3M) STIE Syariah Bengkalis
sehingga perbaikan perlu dilakukan segera terhadap pengelolaan penelitian, kekuatan
sumber daya peneliti, kelengkapan sarana prasarana penunjang penelitian serta produk
penelitian yang akan dihasilkan serta publikasi dari hasil penelitian.
Perkembangan Penelitian dan pengabdian Tiga Tahun Terakhir
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STIE Syariah
Bengkalis setiap tahun melaksanakan kegiatan penelitian sebagai salah satu bentuk
keterpaduan dari tugas dan tanggungjawab pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi
yang diemban oleh setiap tenaga pendidik sebagai kewajiban yang harus
dilaksanakan seperti diamanahkan oleh undang-undang dan sebagai bukti eksistensi
dosen melalui beban kerja dosen yang di persyaratkan.
Perkembangan penelitian dan pengabdian dalam tiga tahun terakhir bidang
ilmu Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan Perbankan yang dikelola dan dilaksanakan
STIE Syariah Bengkalis dapat dilihat dari penugasan penelitian yang dikeluarkan oleh
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), selama 3 (tiga) tahun
terakhir sebagai berikut:

Gambar. Perkembangan Penelitian dan Pengabdian 2018-2020
Jumlah Penelitian Dan Pengabdian
tahun 2018-2021
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Kegiatan penugasan penelitian dan pengabdian yang dikeluarkan oleh Pusat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIE Syariah Bengkalis berjumlah 46
judul penelitian yang terdiri dari penelitian, sedangkan Pengabdian berjumlah 40
kegiatan yang dibiayai oleh institusi STIE Syariah Bengkalis.
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2.4 Capaian dan Kinerja Penelitian dalam Kurun 3 Tahun Terakhir
Capaian kinerja manajemen penelitian selama 3 (tiga) tahun dapat disajikan
sebagai berikut:
No Jenis Luaran
1

2018 2019 2020 Jumlah

Publikasi Ilmiah

Internasional

-

-

-

-

Nasional Terakreditasi

-

-

-

-

Lokal
2

Sebagai pemakalah

12

Internasional

dalam Pertemuan Ilmiah Nasional
Lokal

28

56

-

-

-

-

-

-

-

-

5

utama (keynote Speaker) Nasional
Lokal

16

10

-

12

-

8

10

27

1

1

12

30

4

HaKI: paten, hak cipta, dll

-

-

-

5

Model/Prototype/Design/Rekayasa

-

-

-

-

-

-

-

sosial/Karyaseni
6

Teknologi tepat guna

7

Bahan Ajar

8

Laporan Penelitian yang tidak di publikasikan

-

Total
3

-

14

16

35
Sebagai pembicara

Internasional

49
-

-

1

1

16

46

67

151

2

2

Berdasarkan data capaian dan kinerja penelitian tersebut selama kurun waktu 2018-2020,
sebagian besar luaran penelitian masih dalam bentuk laporan penelitian dan belum
dipublikasikan. Persentase Dosen dengan Publikasi Internasional masih belum ada, demikian
juga Publikasi Ilmiah dosen pada Jurnal nasional Terakreditasi. Sebagian besar luaran
penelitian telah di diseminasikan akan tetapi sebagian besar diterbitkan pada pengelola Jurnal
Nasional Ber-ISSN dan belum terakreditasi.
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Program pelatihan peningkatan kemampuan melaksanakan penelitian dalam Renstra
ditargetkan 1 (satu) kali penyelenggaraan dalam satu tahun. Kegiatan pelatihan yang sudah
diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis berupa:
Pelatihan (workshop) penyusunan proposal penelitian dan Pelatihan penulisan artikel ilmiah
untuk jurnal ilmiah nasional dan internasional.
Pelatihan penyusunan proposal penelitian diselenggarakan dalam bentuk lokakarya
secara rutin setiap tahun di tingkat Sekolah tinggi secara parsial. Selain itu tidak semua
fakultas

sudah

melaksanakan

lokakarya

tersebut

secara

konsisten,

dan

metode

penyelenggaraannya-pun berbeda-beda di tiap program studi. Hal ini menyebabkan kualitas
penelitian disesuaikan dengan bidang keilmuan dan rumpun ilmu dari setiap program studi.
Pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal ilmiah nasional dan internasional selama ini
masih diselenggarakan secara insidentil sesuai kebutuhan, dan terselenggara secara parsial
pada tingkat program studi.
Kualitas sebagian besar artikel ilmiah yang dihasilkan telah disesuaikan standar
penulisan artikel ilmiah, sehingga secara kuantitas dapat meningkatkan jumlah publikasi
ilmiah dosen. Hal ini disebabkan adanya pedoman dan mekanisme review artikel ilmiah pada
tingkat sekolah tinggi. Ditinjau dari peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dari segi
penyelenggaraan pelatihan, STIE Syariah Bengkalis telah memiliki sumber daya yang cukup
memadai. Minat dosen untuk melakukan penelitian dan menulis artikel cukup besar karena
terkait dengan persyaratan kenaikan jenjang akademik. Tersedianya berbagai jurnal ilmiah di
lingkungan dan di luar STIE Syariah Bengkalis merupakan peluang bagi para dosen untuk
mempublikasikan karya ilmiahnya.
2.3 Peran Institusi P3M STIE Syariah Bengkalis
Peran Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIE Syariah Bengkalis
sangat

strategis dalam mendorong terwujudnya

budaya

meneliti dengan terus

mengembangkan potensi sumberdaya manusia peneliti dengan dukungan dari segi
peningkatan kualitas SDM Peneliti melalui pelatihan dan pemberian sarana penunjang
penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti guna menjamin kelancaran dan kemudahan dalam

melaksanakan kegiatan penelitian sampai

dengan mendiseminasikan luaran penelitian

dalam bentuk artikel ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual yang memungkinkan diperoleh
oleh setiap peneliti.
P3M juga harus menjalin kerjasama lebih luas lagi terhadap lembaga dan
penyandang dana penelitian yang dimungkinkan untuk membiayai penelitian yang akan
dilakukan oleh dosen selain dari sumber dana Institusi yang sudah ditetapkan jumlahnya.
2.3.1 Mekanisme dan Peraturan
Ditargetkan adanya pedoman penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Hingga kini sudah diterbitkan
Pedoman Penelitian beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya. Demikian juga regulasi tentang
pemberian penghargaan sudah dilaksanakan.

2.3.2. Prasarana dan Sarana
Akses internet ditingkatkan dengan memperbesar bandwide, hot spot dan WIFI yang
ada di lingkungan kampus STIE Syariah Bengkalis di upgrading setiap masa. Akses
terhadap digital library ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit institusi di
lingkungan kampus STIE Syariah Bengkalis.

2.3.3. Kerjasama Penelitian dan Pendanaan
Jumlah dosen yang mengikuti penelitian dengan mitra institusi di luar STIE Syariah
Bengkalis sebesar 10% dan kontribusi dana penelitian dari luar terhadap dana penelitian
keseluruhan sebesar 50%. Pada kenyataannya data jumlah dosen peneliti yang bermitra
dengan institusi di luar STIE Syariah Bengkalis dan data kontribusi pembiayaan dari pihak
luar belum terinventarisasi dengan baik, karena kurangnya koordinasi kegiatan penelitian di
lingkungan STIE Syariah Bengkalis.

2. 4. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini menyajikan jumlah judul penelitian dan publikasi ilmiahdari
tahun 2018-2023. Table menunjukkan sumber dana biaya penelitian.
Table II- Jumlah Judul Penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap selama tiga tahun
terakhir Tahun 2018-2021
No

Jumlah Judul Penelitian
Sumber Pembiayaan

2018

2019

2020

2021

1

Pembiayaan Sendiri oleh Peneliti

30

35

33

35

2

Pembiayaan dari Institusi STIE

1

1

1

2

3

Syariah Bengkalis
Institusi dalam Negeri

3

3

3

3

4

Institusi Luar Negeri Negeri

2

2

3

2

36

41

40

42

Total
2.5. Peran Unit Kerja

Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan tinggi, maka penelitian STIE Syariah
Bengkalis merupakan tanggung jawab seluruh unit pelaksana akademik yang terdiri dari
Lembaga Penelitian yang berperan sebagai pelaksana akademik yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang penelitian, dengan fungsinya sebagai berikut:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan dasar penelitian dalam lingkup STIE Syariah

Bengkalis;
b. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan dan penilaian pelaksanaan

penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian yang berada di bawah Lembaga
Penelitian;
c. Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas/Pusat-Pusat Studi dalam pengkoordinasian,

pemantauan dan penilaian pelaksanaan penelitian;
d. Pelaksanaan kerjasama dengan Program Pascasarjana dalam pengkoordinasian dan

pemantauan penelitian yang dilaksanakan oleh peserta Program Magister dan
Program Doktor;
e. Pelaksanaan kerjasama penelitian dengan pihak/lembaga di dalam dan di luar negeri;
f.

Penyelenggaraan publikasi ilmiah hasil-hasil penelitian;

g. Mengalokasikan pendanaan penelitian baik untuk penelitian, pengembangan bidang

studi
Pusat Pengkajian adalah unsur pelaksana akademik yang otonom di tingkat Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis yang merupakan salah satu wadah bagi para
dosen untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan
budaya secara mendalam, melembaga, yang bersifat multi/ lintas/ dan antar disiplin ilmu
pengetahuan.

2.6. Potensi Yang Dimiliki di Bidang Riset
Dosen Tetap STIE Syariah Bengkalis
Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas
pada Program Studi:
No.

Total di

Hal

(1)

(2)

Fakultas

PS-1

PS-2

PS-3

PS-4

PS-5

PS

AS

MBS

MKS

HES

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

Jabatan Fungsional :

1

Asisten Ahli

3

6

5

5

6

25

2

Lektor

3

2

2

2

-

9

3

Lektor Kepala

-

-

-

-

-

-

4

Guru Besar/Profesor

-

-

-

-

-

-

TOTAL

6

8

7

7

6

34

B

Pendidikan Tertinggi :

1

S1

-

-

-

-

-

-

2

S2/Profesi/Sp-1

6

8

7

7

6

34

3

S3/Sp-2

-

-

-

-

-

-

TOTAL

6

8

7

7

6

34

2.7 Analisa SWOT Penelitian
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Peluang
Terbukanya
bagi
dosen yang akan joint
research
dengan
Dosen yang ada di
perguruan tinggi di
Dalam Negeri dan
Luar Negeri
Banyaknya bantuan
penelitian
dari
lembaga/instansi
yang ada di Dalam
Negri
dan
Luar
Negeri
Banyaknya
dukungan publikasi
penelitian yang telah
terakreditasi
dan
bereputasi
Mudahnya
pengurusan HKI oleh
Lembaga
HKI
disetiap daerah
Berkembangnya
buku
antologi
penelitian
Ancaman
Perguruan
Tinggi
terkenal
telah
mempublikasikan
hasil
penelitian
ditingkat
internasional
bereputasi
Berkembang
pesatnya
lembaga
penelitian yang ada
di Perguruan Tinggi

1.

2.

3.

4.

5.

Kekuatan
Kelemahan
Dosen
dan
mahasiswa 1. Publikasi
hasil
bersama-sama melakukan
penelitian dosen masih
penelitian
bersifat local
Penelitian Dosen telah sesuai 2. Masih
rendahnya
dengan
kompetensi
penelitian Dosen yang
keilmuannya
didaftarkan
dalam
Memiliki Pusat Penelitian
bentuk Hak Kekayaan
dan Pengabdian kepada
Intelektual (HKI)
Masyarakat (P3M)
3. Belum adanya hasil
Dukungan dana penelitian
penelitian
dari
STIE
Syariah
dipublikasikan
dalam
Bengkalis.
buku
Strategi S-O
Strategi W-O
Dosen
dan
mahasiswa 1. Kerjasama dosen STIE
melakukan joint research
Syariah Bengkalis dan
dengan Dosen yang ada di
Dosen di luar PT untuk
Dalam Negeri dan Luar
melakukan
penelitian
Negeri
berskala nasional dan
P3M
menginformasikan
internasional
bantuan
penelitian
dari 2. Hasil Penelitian Dosen
lembaga/instansi di dalam
didaftarkan ke HKI
negeri dan luar negeri kepada 3. Hasil penelitian dosen
Dosen
dipublikasikan
dalam
P3M
menginformasikan
buku antologi penelitian
lembaga publikasi penelitian
yang
terakreditasi
dan
bereputasi kepada Dosen
P3M membantu pengurusan
HKI dari hasil penelitian
Dosen
P3M
membuat
format
penulisan
buku
antologi
penelitian

Strategi S-T
Strategi W-T
1. Dosen
diwajibkan
untuk 1. Mengadakan
pelatihan
mempublikasikan
hasil
tentang penulisan karya
penelitiannya
di
Jurnal
ilmiah
berstandarkan
Nasional Terakreditasi dan
nasional dan internasional
Jurnal Internasional bereputasi 2. Memfasilitasi setiap hasil
2. P3M
membuat
roadmap
penelitian dosen untuk
penelitian
untuk
setiap
didaftarkan dalam HKI
program studi
3. Mengadakan
pelatihan
3. Meningkatkan
kedudukan
tentang penulisan buku
P3M
menjadi
lembaga
antologi penelitian
mandiri

4. Meningkatkan
anggaran
lain
penelitian Dosen setiap tahun
3. Tingginya anggaran
penelitian yang ada
di Perguruan Tinggi
lain
2.8. Analisa SWOT Pengabdian
Kekuatan
1. Tingginya animo Dosen dan
Mahasiswa dalam
mengadakan kegiatan PkM
setiap tahunnya
2. Terdapat unit yang mengelola
PkM yaitu P3M
3. Dukungan dana PkM oleh
STIE Syariah Bengkalis

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Peluang
Terdapat 136 Desa
yang ada di Kabupaten
Bengkalis untuk dapat
mengadakan kegiatan
PkM
Masih banyaknya
desa-desa diluar
Kabupaten Bengkalis
yang dapat dijadikan
objek PkM
Dukungan Dana hibah
PkM dari lembaga di
dalam negeri dan luar
negeri
Hasil PkM dapat
didaftarkan dalam HKI
Ancaman
Banyaknya PT diluar
Kabupaten Bengkalis
mengadakan kegiatan
PkM di Kabupaten
Bengkalis
Tingginya anggaran
PkM di PT lain

Strategi S-O
1. Dosen dan Mahasiswa
mengadakan kegiatan PkM di
tempat yang berbeda-beda
setiap tahunnya
2. P3M mengadakan kerjasama
dengan desa-desa yang ada di
luar Kabupaten Bengkalis
3. P3M meningkatkan anggaran
PkM setiap tahunnya dengan
mengadakan kerjasama
dengan lembaga-lembaga di
dalam negeri dan luar negeri

Strategi S-T
1. Kerjasama dengan PT lain
untuk mengadakan kegiatan
PkM di dalam dan luar
Kabupaten Bengkalis
2. P3M meningkatkan anggaran
PkM disesuaikan dengan
standar yang berlaku

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.

Kelemahan
Laporan PkM belum
dipublikasikan dalam
tingkat nasional
Hasil PkM belum
dipublikasikan dalam
bentuk Buku
Hasil PkM belum
didaftarkan kedalam HKI
Masih sedikitnya tempat
Dosen mengadakan PkM
Strategi W-O
Hasil PkM Dosen
dipublikasikan di tingkat
nasional
Hasil PkM
diplubilkasikan dalam
bentuk buku
Hasil PkM didaftarkan
dalam HKI
Dosen mengadakan
kegiatan PkM di desa
yang ada di dalam dan di
luar Kabupaten Bengkalis

Strategi W-T
Kerjasama dengan PT lain
untuk mempublikasikan
hasil PkM
Kerjasama dengan PT lain
dalam membuat buku
ontology PkM
Hasil PkM diwajibkan
didaftarkan dalam HKI
Dosen diwajibkan
mengadakan PkM di luar
Kabupaten Bengkalis
dengan cara
meningkatkan anggaran
PkM

Bab III
GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN

3.1.Tahapan Strategi Penelitian

Komponen/
Tahapan

Tahap I
(2012 – 2017)
Penelitian berstandar
Lokal
STIE Syariah Bengkalis
melakukan restrukturisasi
yang
pertanggungjawabannya
berada pada P3M (Pusat
Penelitian Pengabdian
Masyarakat) dimana
pelaksanaannya masih
bersifat lokal

Strategi

Target

Tahap II
(2018 – 2023)
Penelitian berstandar
Nasional
STIE Syariah Bengkalis
menerapkan dasar
penelitian berstandar
nasional







P3M merupakan Unit
yang mengelola penelitian
secara khusus di
lingkungan STIE Syariah
Bengkalis



Penerapan penelitian
berbasis SN Dikti





Terpenuhinya jumlah
minimal penelitian setiap
program studi yang sesuai



Penambahan penelitian
yang sesuai dengan
perkembangan dan



Tahap III
(2024 – 2029)
Penelitian berstandar
Rumpun Melayu
STIE Syariah Bengkalis
melakukan kerja sama
penelitian dengan
perguruan tinggi di
wilayah rumpun melayu
Dosen difasilitasi untuk
melakukan
mempublikasikan
penelitian di journal
internasional yang ada di
wilayah rumpun melayu
penelitian semua program
studi telah mappingkan
sesuai dengan
perkembangan ekonomi
Syariah di wilayah rumpun
melayu
Minimal 10% dosen telah
mempublikasikan karya
ilmiahnya di jurnal

Tahap VI
(2030 – 2035)
Penelitian Rumpun
Melayu
Dosen mempublikasikan
penelitian di jurnal
internasional bereputasi



Minimal 10% dosen telah
mempublikasikan karya
ilmiahnya di jurnal
internasional yang
bereputasi



Minimal 80% dosen telah
mempublikasikan karya
ilmianya di jurnal nasional

Komponen/
Tahapan



Tahap I
(2012 – 2017)
Penelitian berstandar
Lokal
dengan kompetensi yang
dibutuhkan oleh Program
Studi
Terpenuhinya pedomanpedoman yang terkait
dengan penelitian



Tahap II
(2018 – 2023)
Penelitian berstandar
Nasional
kebutuhan masyarakat;

Tahap III
(2024 – 2029)
Penelitian berstandar
Rumpun Melayu
internasional

Penguatan mutu tridharma 
Perguruan tinggi dengan
mengupgrade jumlah
penelitian berstandar
nasional

Minimal 50% dosen telah
mempublikasikan karya
ilmiahnya di jurnal
nasional terakreditasi

Tahap VI
(2030 – 2035)
Penelitian Rumpun
Melayu
terakreditasi

3.2.Tahapan Strategi Pengabdian

Komponen/
Tahapan

Tahap I
(2012 – 2017)
Pengabdian
berstandar Lokal

Strategi

STIE Syariah Bengkalis
melakukan
restrukturisasi yang
pertanggungjawabannya
berada pada P3M (Pusat
Penelitian Pengabdian
Masyarakat) dimana
pelaksanaannya masih
bersifat lokal

Tahap II
(2017 – 2023)
Pengabdian
berstandar
Nasional
STIE Syariah
Bengkalis
menerapkan dasar
pengabdian
berstandar nasional





Tahap III
(2024 – 2029)
Pengabdian
berstandar
Rumpun Melayu
STIE Syariah Bengkalis
melakukan kerja sama
pengabdian dengan
perguruan tinggi di
wilayah rumpun melayu
Dosen difasilitasi untuk
melakukan pengabdian
dan mempublikasikan
pengabdian di journal

Tahap VI
(2030 – 2035)
Pengabdian
Rumpun Melayu
Dosen
mempublikasikan
hasil pengabdian di
jurnal internasional
bereputasi

Komponen/
Tahapan

Target

Tahap I
(2012 – 2017)
Pengabdian
berstandar Lokal

Tahap II
(2017 – 2023)
Pengabdian
berstandar
Nasional



P3M merupakan Unit yang
mengelola pengabdian
secara khusus di
lingkungan STIE Syariah
Bengkalis



Penerapan pengabdian
berbasis SN Dikti





Terpenuhinya jumlah
minimal pengabdian setiap
program studi yang sesuai
dengan kompetensi
Program Studi
Terpenuhinya pedomanpedoman yang terkait
dengan pengabdian



Penambahan
pengabdian yang sesuai
dengan perkembangan
dan kebutuhan
masyarakat;
Penguatan mutu
tridharma Perguruan
tinggi dengan
mengupgrade jumlah
pengabdian berstandar
nasional









Tahap III
(2024 – 2029)
Pengabdian
berstandar
Rumpun Melayu
internasional yang ada di
wilayah rumpun melayu
Pengabdian semua
program studi telah
mappingkan sesuai
dengan perkembangan
ekonomi Syariah di
wilayah rumpun melayu
Minimal 10% dosen
telah mempublikasikan
hasil pengabdian di
jurnal internasional
Minimal 50% dosen
telah mempublikasikan
hasil pengabdian di
jurnal nasional
terakreditasi

Tahap VI
(2030 – 2035)
Pengabdian
Rumpun Melayu



Minimal 10% dosen telah
mempublikasikan hasil
pengabdian di jurnal
internasional yang
bereputasi



Minimal 80% dosen telah
mempublikasikan hasil
pengabdian di jurnal
nasional terakreditasi

3.3.Strategi Dasar Bidang Penelitian
a. Tahap I (2012-2017): Penelitian Berstandar Lokal

Sasaran
Mewujudkan
penelitian yang sesuai
dengan kompetensi
Program Studi

Strategi Dasar
Menyusun standar penelitian
yang berkompetensi pada
setiap Program Studi
Menyusun pedoman penelitian

Menyusun format penelitian
dan pempublikasian
Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
penelitian
Verifikasi setiap jenis
penelitian yang sesuai dengan
rumpun ilmu dari masingmasing program studi
Pembentukan Tim Penelitian

Meningkatkan dana penelitian

Kebijakan
Ketua STIE Syariah Bengkalis
membentuk lembaga khusus
untu mengelola penelitian
Pedoman penelitian disahkan
melalui SK Ketua STIE
Syariah Bengkalis
Dosen yang melakukan
penelitian merujuk kepada
pedoman yang ada
Setiap Dosen wajib membuat
penelitian dan
mempublikasikannya
P2M melaksanakan monev
pelaksanaan penelitian setiap
semester
Pedoman yang menjadi dasar
penelitian seperti yang terdapat
pada RIP Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
P3M memverifikasi data
penelitian dari setiap penelitian
dosen yang mengajukan
disesuaikan dengan pedoman
dan akan diterbitkan SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis
Pedoman dana penelitian

Indikator
Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
telah terbentuk
Diterbitkannya SK Ketua
tentang pedoman penelitian

Semua Dosen sudah
memiliki penelitian yang
dipublikasikan
50% Penelitian telah
dimonev
Semua Penelitian dosen
mencakup rumpun ilmu
yang berkaitan dengan
program studi
Semua Penelitian dosen
didampingi oleh mahasiswa
50% Penelitian dosen telah
diseminarkan dan
dipublikasikan di jurnal
terakreditasi
Prosentase alokasi dana

Sasaran

Strategi Dasar
dari anggaran STIE Syariah
Bengkalis sehingga menjadi
lebih besar untuk dijadikan
sebagai modal awal bagi
peneliti untuk mendapatkan
dana penelitian dari/dengan
institusi luar.

Tindak lanjut sistem
pembelajaran

Kebijakan
disahkan melalui SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis

Indikator
penelitian > 2% dari total
anggaran
Prosentase dana penelitian di
luar angaraan Kampus
mencapai >10% dari total
anggaran STIE Syariah
Bengkalis untuk penelitian.
Besarnya dana penelitian > 3
juta per dosen

Program LPPM memonitoring
Maksimal masa pengerjaan
pelaksanaan penelitian
penelitian adalah 3 bulan
P2M melaksanakan audit sistem Audit mencakup materi,
pembelajaran setiap semesternya metode pembelajaran,
penggunaan teknologi
pembelajaran, cara-cara
evaluasi

b. Tahap II (2018-2023): Penelitian Pra Rumpun Melayu

Sasaran
Mewujudkan
penelitian yang sesuai
dengan kompetensi
Program Studi

Strategi Dasar
Menyusun standar penelitian
yang berkompetensi pada
setiap Program Studi
Menyusun pedoman penelitian

Kebijakan
Ketua STIE Syariah Bengkalis
membentuk lembaga khusus
untu mengelola penelitian
Pedoman penelitian disahkan
melalui SK Ketua STIE
Syariah Bengkalis
Dosen yang melakukan
penelitian merujuk kepada

Indikator
Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
telah terbentuk
Diterbitkannya SK Ketua
tentang pedoman penelitian

Sasaran

Strategi Dasar
Menyusun format penelitian
dan pempublikasian
Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
penelitian
Verifikasi setiap jenis
penelitian yang sesuai dengan
rumpun ilmu dari masingmasing program studi
Pembentukan Tim Penelitian

Meningkatkan dana penelitian
dari anggaran STIE Syariah
Bengkalis sehingga menjadi
lebih besar untuk dijadikan
sebagai modal awal bagi
peneliti untuk mendapatkan
dana penelitian dari/dengan
institusi luar.

Tindak lanjut sistem

Kebijakan
pedoman yang ada
Setiap Dosen wajib membuat
penelitian dan
mempublikasikannya
P2M melaksanakan monev
pelaksanaan penelitian setiap
semester
Pedoman yang menjadi dasar
penelitian seperti yang terdapat
pada RIP Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
P3M memverifikasi data
penelitian dari setiap penelitian
dosen yang mengajukan
disesuaikan dengan pedoman
dan akan diterbitkan SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis
Pedoman dana penelitian
disahkan melalui SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis

Program LPPM memonitoring
pelaksanaan penelitian
P2M melaksanakan audit sistem

Indikator
Semua Dosen sudah
memiliki penelitian yang
dipublikasikan
100% Penelitian telah
dimonev oleh P3M
Semua Penelitian dosen
mencakup rumpun ilmu
yang berkaitan dengan
program studi
Semua Penelitian dosen
didampingi oleh mahasiswa
50% Penelitian dosen telah
diseminarkan dan
dipublikasikan di jurnal
terakreditasi
Prosentase alokasi dana
penelitian > 2% dari total
anggaran
Prosentase dana penelitian di
luar angaraan Kampus
mencapai >10% dari total
anggaran STIE Syariah
Bengkalis untuk penelitian.
Besarnya dana penelitian > 3
juta per dosen
Maksimal masa pengerjaan
penelitian adalah 3 bulan
Audit mencakup materi,

Sasaran

Strategi Dasar
pembelajaran

Kebijakan
Indikator
pembelajaran setiap semesternya metode pembelajaran,
penggunaan teknologi
pembelajaran, cara-cara
evaluasi

c. Tahap III (2024-2029): Penelitian Rumpun Melayu

Sasaran
Mewujudkan
penelitian yang sesuai
dengan kompetensi
Program Studi

Strategi Dasar
Menyusun standar penelitian
yang berkompetensi pada
setiap Program Studi
Menyusun pedoman penelitian

Menyusun format penelitian
dan pempublikasian
Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
penelitian
Verifikasi setiap jenis
penelitian yang sesuai dengan
rumpun ilmu dari masingmasing program studi
Pembentukan Tim Penelitian

Kebijakan
Ketua STIE Syariah Bengkalis
membentuk lembaga khusus
untu mengelola penelitian
Pedoman penelitian disahkan
melalui SK Ketua STIE
Syariah Bengkalis
Dosen yang melakukan
penelitian merujuk kepada
pedoman yang ada
Setiap Dosen wajib membuat
penelitian dan
mempublikasikannya
P2M melaksanakan monev
pelaksanaan penelitian setiap
semester
Pedoman yang menjadi dasar
penelitian seperti yang terdapat
pada RIP Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
P3M memverifikasi data

Indikator
Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
telah terbentuk
Diterbitkannya SK Ketua
tentang pedoman penelitian

Semua Dosen sudah
memiliki penelitian yang
dipublikasikan
100% Penelitian telah
dimonev oleh P3M
Semua Penelitian dosen
mencakup rumpun ilmu
yang berkaitan dengan
program studi
Semua Penelitian dosen

Sasaran

Strategi Dasar

Meningkatkan dana penelitian
dari anggaran STIE Syariah
Bengkalis sehingga menjadi
lebih besar untuk dijadikan
sebagai modal awal bagi
peneliti untuk mendapatkan
dana penelitian dari/dengan
institusi luar.

Tindak lanjut sistem
pembelajaran

Kebijakan
penelitian dari setiap penelitian
dosen yang mengajukan
disesuaikan dengan pedoman
dan akan diterbitkan SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis
Pedoman dana penelitian
disahkan melalui SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis

Indikator
didampingi oleh mahasiswa
50% Penelitian dosen telah
diseminarkan dan
dipublikasikan di jurnal
terakreditasi
Prosentase alokasi dana
penelitian > 2% dari total
anggaran
Prosentase dana penelitian di
luar angaraan Kampus
mencapai >10% dari total
anggaran STIE Syariah
Bengkalis untuk penelitian.
Besarnya dana penelitian > 3
juta per dosen

Program LPPM memonitoring
Maksimal masa pengerjaan
pelaksanaan penelitian
penelitian adalah 3 bulan
P2M melaksanakan audit sistem Audit mencakup materi,
pembelajaran setiap semesternya metode pembelajaran,
penggunaan teknologi
pembelajaran, cara-cara
evaluasi

d. Tahap IV (2030-2035): Penelitian Rumpun Melayu
Sasaran
Mewujudkan
penelitian yang sesuai
dengan kompetensi
Program Studi

Strategi Dasar
Menyusun standar penelitian
yang berkompetensi pada
setiap Program Studi
Menyusun pedoman penelitian

Menyusun format penelitian
dan pempublikasian
Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
penelitian
Verifikasi setiap jenis
penelitian yang sesuai dengan
rumpun ilmu dari masingmasing program studi
Pembentukan Tim Penelitian

Meningkatkan dana penelitian
dari anggaran STIE Syariah
Bengkalis sehingga menjadi
lebih besar untuk dijadikan

Kebijakan
Ketua STIE Syariah Bengkalis
membentuk lembaga khusus
untu mengelola penelitian
Pedoman penelitian disahkan
melalui SK Ketua STIE
Syariah Bengkalis
Dosen yang melakukan
penelitian merujuk kepada
pedoman yang ada
Setiap Dosen wajib membuat
penelitian dan
mempublikasikannya
P2M melaksanakan monev
pelaksanaan penelitian setiap
semester
Pedoman yang menjadi dasar
penelitian seperti yang terdapat
pada RIP Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
P3M memverifikasi data
penelitian dari setiap penelitian
dosen yang mengajukan
disesuaikan dengan pedoman
dan akan diterbitkan SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis
Pedoman dana penelitian
disahkan melalui SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis

Indikator
Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
telah terbentuk
Diterbitkannya SK Ketua
tentang pedoman penelitian

Semua Dosen sudah
memiliki penelitian yang
dipublikasikan
100% Penelitian telah
dimonev oleh P3M
Semua Penelitian dosen
mencakup rumpun ilmu
yang berkaitan dengan
program studi
Semua Penelitian dosen
didampingi oleh mahasiswa
50% Penelitian dosen telah
diseminarkan dan
dipublikasikan di jurnal
terakreditasi
Prosentase alokasi dana
penelitian > 2% dari total
anggaran
Prosentase dana penelitian di

Sasaran

Strategi Dasar
sebagai modal awal bagi
peneliti untuk mendapatkan
dana penelitian dari/dengan
institusi luar.

Tindak lanjut sistem
pembelajaran

Kebijakan

Indikator
luar angaraan Kampus
mencapai >10% dari total
anggaran STIE Syariah
Bengkalis untuk penelitian.
Besarnya dana penelitian > 3
juta per dosen

Program LPPM memonitoring
Maksimal masa pengerjaan
pelaksanaan penelitian
penelitian adalah 3 bulan
P2M melaksanakan audit sistem Audit mencakup materi,
pembelajaran setiap semesternya metode pembelajaran,
penggunaan teknologi
pembelajaran, cara-cara
evaluasi

3.4.Strategi Dasar Bidang Pengabdian
a. Tahap I (2012-2017): Pengabdian kepada Masyarakat Berstandar Lokal
Sasaran
Strategi Dasar
Kebijakan
Mewujudkan
Menyusun standar pengabdian
Ketua STIE Syariah Bengkalis
Pengabdian yang
yang berkompetensi pada
membentuk lembaga khusus
pelaksanaannya
setiap Program Studi
untu mengelola pengabdian
sesuai dengan
kepada masyarakat
kompetensi Program
Menyusun pedoman
Pedoman pengabdian yang
Studi
pengabdian kepada
disahkan melalui SK Ketua
masyarakat
STIE Syariah Bengkalis
Dosen yang melakukan
pengabdian merujuk kepada
pedoman yang ada
Menyusun format pengabdian
Setiap Dosen wajib membuat
dan pempublikasian
pengabdian dan

Indikator
Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
telah terbentuk
Diterbitkannya SK Ketua
tentang pedoman
pengabdian

Semua Dosen sudah
memiliki pengabdian yang

Sasaran

Strategi Dasar
Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pengabdian
Verifikasi setiap jenis
pengabdian yang sesuai
dengan rumpun ilmu dari
masing-masing program studi
Pembentukan Tim Pengabdian

Meningkatkan dana
pengabdian dari anggaran
STIE Syariah Bengkalis
sehingga menjadi lebih besar
untuk dijadikan sebagai modal
awal bagi pengabdian untuk
mendapatkan dana pengabdian
dari/dengan institusi luar.

Tindak lanjut sistem
pengabdian

Kebijakan
Indikator
mempublikasikannya
dipublikasikan
P2M melaksanakan monev
50% Pengabdian telah
pelaksanaan pengabdian setiap
dimonev
semester
Pedoman yang menjadi dasar
Semua Pengabdian dosen
pengabdian seperti yang terdapat
mencakup rumpun ilmu
pada RIP Pusat Penelitian dan
yang berkaitan dengan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
program studi
P3M memverifikasi data
Semua Pengabdian dosen
pengabdian dari setiap
didampingi oleh mahasiswa
pengabdian yang dilaksanakan
50% Pengabdian dosen
dosen yang mengajukan
telah diseminarkan dan
disesuaikan dengan pedoman
dipublikasikan di jurnal
dan akan diterbitkan SK Ketua
pengabdian
STIE Syariah Bengkalis
Pedoman dana pengabdian
Prosentase alokasi dana
disahkan melalui SK Ketua
pengabdian > 2% dari total
STIE Syariah Bengkalis
anggaran
Prosentase dana pengabdian
di luar angaraan Kampus
mencapai >10% dari total
anggaran STIE Syariah
Bengkalis untuk pengabdian.
Besarnya dana pengabdian >
3 juta per dosen
Program P3M memonitoring
pelaksanaan pengabdian
P2M melaksanakan audit sistem
pengabdian setiap semesternya

Maksimal masa pengerjaan
pengabdian adalah 6 bulan
Audit mencakup materi,
metode pengabdian,
penggunaan teknologi

Sasaran

Strategi Dasar

b. Tahap II (2018-2023): Pengabdian Pra Rumpun Melayu
Sasaran
Strategi Dasar
Mewujudkan
Menyusun standar pengabdian
Pengabdian yang
yang berkompetensi pada
pelaksanaannya
setiap Program Studi
sesuai dengan
kompetensi Program
Menyusun pedoman
Studi
pengabdian kepada
masyarakat

Menyusun format pengabdian
dan pempublikasian
Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pengabdian
Verifikasi setiap jenis
pengabdian yang sesuai
dengan rumpun ilmu dari
masing-masing program studi
Pembentukan Tim Pengabdian

Kebijakan

Kebijakan
Ketua STIE Syariah Bengkalis
membentuk lembaga khusus
untu mengelola pengabdian
kepada masyarakat
Pedoman pengabdian yang
disahkan melalui SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis
Dosen yang melakukan
pengabdian merujuk kepada
pedoman yang ada
Setiap Dosen wajib membuat
pengabdian dan
mempublikasikannya
P2M melaksanakan monev
pelaksanaan pengabdian setiap
semester
Pedoman yang menjadi dasar
pengabdian seperti yang terdapat
pada RIP Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
P3M memverifikasi data
pengabdian dari setiap
pengabdian yang dilaksanakan
dosen yang mengajukan
disesuaikan dengan pedoman

Indikator
pembelajaran, cara-cara
evaluasi

Indikator
Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
telah terbentuk
Diterbitkannya SK Ketua
tentang pedoman
pengabdian

Semua Dosen sudah
memiliki pengabdian yang
dipublikasikan
50% Pengabdian telah
dimonev
Semua Pengabdian dosen
mencakup rumpun ilmu
yang berkaitan dengan
program studi
Semua Pengabdian dosen
didampingi oleh mahasiswa
50% Pengabdian dosen
telah diseminarkan dan
dipublikasikan di jurnal

Sasaran

Strategi Dasar

Meningkatkan dana
pengabdian dari anggaran
STIE Syariah Bengkalis
sehingga menjadi lebih besar
untuk dijadikan sebagai modal
awal bagi pengabdian untuk
mendapatkan dana pengabdian
dari/dengan institusi luar.

Tindak lanjut sistem
pengabdian

c. Tahap III (2024-2029): Pengabdian Rumpun Melayu
Sasaran
Strategi Dasar
Mewujudkan
Menyusun standar pengabdian
Pengabdian yang
yang berkompetensi pada
pelaksanaannya
setiap Program Studi
sesuai dengan
kompetensi Program
Menyusun pedoman
Studi
pengabdian kepada
masyarakat

Kebijakan
dan akan diterbitkan SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis
Pedoman dana pengabdian
disahkan melalui SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis

Indikator
pengabdian
Prosentase alokasi dana
pengabdian > 2% dari total
anggaran
Prosentase dana pengabdian
di luar angaraan Kampus
mencapai >10% dari total
anggaran STIE Syariah
Bengkalis untuk pengabdian.
Besarnya dana pengabdian >
3 juta per dosen

Program P3M memonitoring
pelaksanaan pengabdian
P2M melaksanakan audit sistem
pengabdian setiap semesternya

Maksimal masa pengerjaan
pengabdian adalah 6 bulan
Audit mencakup materi,
metode pengabdian,
penggunaan teknologi
pembelajaran, cara-cara
evaluasi

Kebijakan
Ketua STIE Syariah Bengkalis
membentuk lembaga khusus
untu mengelola pengabdian
kepada masyarakat
Pedoman pengabdian yang
disahkan melalui SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis

Indikator
Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
telah terbentuk
Diterbitkannya SK Ketua
tentang pedoman
pengabdian

Sasaran

Strategi Dasar

Menyusun format pengabdian
dan pempublikasian
Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pengabdian
Verifikasi setiap jenis
pengabdian yang sesuai
dengan rumpun ilmu dari
masing-masing program studi
Pembentukan Tim Pengabdian

Meningkatkan dana
pengabdian dari anggaran
STIE Syariah Bengkalis
sehingga menjadi lebih besar
untuk dijadikan sebagai modal
awal bagi pengabdian untuk
mendapatkan dana pengabdian
dari/dengan institusi luar.

Kebijakan
Indikator
Dosen yang melakukan
pengabdian merujuk kepada
pedoman yang ada
Setiap Dosen wajib membuat
Semua Dosen sudah
pengabdian dan
memiliki pengabdian yang
mempublikasikannya
dipublikasikan
P2M melaksanakan monev
50% Pengabdian telah
pelaksanaan pengabdian setiap
dimonev
semester
Pedoman yang menjadi dasar
Semua Pengabdian dosen
pengabdian seperti yang terdapat
mencakup rumpun ilmu
pada RIP Pusat Penelitian dan
yang berkaitan dengan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
program studi
P3M memverifikasi data
Semua Pengabdian dosen
pengabdian dari setiap
didampingi oleh mahasiswa
pengabdian yang dilaksanakan
50% Pengabdian dosen
dosen yang mengajukan
telah diseminarkan dan
disesuaikan dengan pedoman
dipublikasikan di jurnal
dan akan diterbitkan SK Ketua
pengabdian
STIE Syariah Bengkalis
Pedoman dana pengabdian
Prosentase alokasi dana
disahkan melalui SK Ketua
pengabdian > 2% dari total
STIE Syariah Bengkalis
anggaran
Prosentase dana pengabdian
di luar angaraan Kampus
mencapai >10% dari total
anggaran STIE Syariah
Bengkalis untuk pengabdian.
Besarnya dana pengabdian >
3 juta per dosen

Sasaran

Strategi Dasar

Tindak lanjut sistem
pengabdian

d. Tahap IV (2030-2035): Pengabdian Rumpun Melayu
Sasaran
Strategi Dasar
Mewujudkan
Menyusun standar pengabdian
Pengabdian yang
yang berkompetensi pada
pelaksanaannya
setiap Program Studi
sesuai dengan
kompetensi Program
Menyusun pedoman
Studi
pengabdian kepada
masyarakat

Menyusun format pengabdian
dan pempublikasian
Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pengabdian
Verifikasi setiap jenis
pengabdian yang sesuai
dengan rumpun ilmu dari
masing-masing program studi

Kebijakan
Program P3M memonitoring
pelaksanaan pengabdian
P2M melaksanakan audit sistem
pengabdian setiap semesternya

Indikator
Maksimal masa pengerjaan
pengabdian adalah 6 bulan
Audit mencakup materi,
metode pengabdian,
penggunaan teknologi
pembelajaran, cara-cara
evaluasi

Kebijakan
Ketua STIE Syariah Bengkalis
membentuk lembaga khusus
untu mengelola pengabdian
kepada masyarakat
Pedoman pengabdian yang
disahkan melalui SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis
Dosen yang melakukan
pengabdian merujuk kepada
pedoman yang ada
Setiap Dosen wajib membuat
pengabdian dan
mempublikasikannya
P2M melaksanakan monev
pelaksanaan pengabdian setiap
semester
Pedoman yang menjadi dasar
pengabdian seperti yang terdapat
pada RIP Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Indikator
Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
telah terbentuk
Diterbitkannya SK Ketua
tentang pedoman
pengabdian

Semua Dosen sudah
memiliki pengabdian yang
dipublikasikan
50% Pengabdian telah
dimonev
Semua Pengabdian dosen
mencakup rumpun ilmu
yang berkaitan dengan
program studi

Sasaran

Strategi Dasar
Pembentukan Tim Pengabdian

Meningkatkan dana
pengabdian dari anggaran
STIE Syariah Bengkalis
sehingga menjadi lebih besar
untuk dijadikan sebagai modal
awal bagi pengabdian untuk
mendapatkan dana pengabdian
dari/dengan institusi luar.

Tindak lanjut sistem
pengabdian

Kebijakan
P3M memverifikasi data
pengabdian dari setiap
pengabdian yang dilaksanakan
dosen yang mengajukan
disesuaikan dengan pedoman
dan akan diterbitkan SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis
Pedoman dana pengabdian
disahkan melalui SK Ketua
STIE Syariah Bengkalis

Program P3M memonitoring
pelaksanaan pengabdian
P2M melaksanakan audit sistem
pengabdian setiap semesternya

Indikator
Semua Pengabdian dosen
didampingi oleh mahasiswa
50% Pengabdian dosen
telah diseminarkan dan
dipublikasikan di jurnal
pengabdian
Prosentase alokasi dana
pengabdian > 2% dari total
anggaran
Prosentase dana pengabdian
di luar angaraan Kampus
mencapai >10% dari total
anggaran STIE Syariah
Bengkalis untuk pengabdian.
Besarnya dana pengabdian >
3 juta per dosen
Maksimal masa pengerjaan
pengabdian adalah 6 bulan
Audit mencakup materi,
metode pengabdian,
penggunaan teknologi
pembelajaran, cara-cara
evaluasi

BAB IV
PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
STIE SYARIAH BENGKALIS
TAHUN 2018-2023
4.1.Unggulan dan Topik Penelitian
Untuk mewujudkan bidang unggulan yang terdapat dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tiap bidang dirinci
menjadi topik-topik penelitian yang lebih operasional.
UNGGULAN

SUB UNGGULAN

OPERASIONALISASI UNGGULAN

1. Akuntansi Syariah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Perbankan Syariah

1. Manajemen Pemasaran Bank
2. Manajemen Perbankan Syariah
3. Adm dan Operasional Perbankan Syariah
4. Manajemen Dana Bank
5. Pelayanan Perbankan
6. Manajemen Pembiayaan
7. Auditing Bank Syariah
8. Manajemen Strategik Perbankan Syariah
9. Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah
10. Inovasi Produk Perbankan Syariah
11. Topik Khusus PErbankan Syariah
12. Praktek Labor Bank Mini
13. Hukum Perbankan Syariah
14. Etika Bisnis Perbankan Syariah
1. Manajemen Pemasaran Syariah
2. Sistem Informasi Manajemen
3. E-Commerce
4. Retail Manajemen
5. Keahlian dan perangkat konsultan bisnis
6. Pemasaran Internasional
7. Studi Kelayakan Bisnis syariah
8. Kewirausahaan
9. Manajemen Strategik
10. Manajemen Konflik

3. Manajemen Bisnis Syariah

Akuntansi Zakat dan Wakaf
Akuntansi Perbankan Syariah
Sistem Pengendalian Manajemen
Sistem Informasi Akuntansi
Pemeriksaan Akuntansi
Perpajakan
Akuntansi BUMDesa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengelolaan akuntansi zakat dan wakaf
Pengelolaan akuntansi di perbankan Syariah
Pengelolaan pengendalian manajemen
Pengelolaan SIA
Pengelolaan Fraud
Pengelolaan pajak dan restribusi daerah
Pengelolaan laporan keuangan BUM Desa
Rasio-rasio keuangan syariah
Strategi pemasaran bank Syariah
Penerapan akad dalam perbankan Syariah
Pelayanan nasabah di bank Syariah
E-banking
Produk perbankan syariah
Rasio-rasio perbankan Syariah
Kredit macet

1. Pengelolaan bisnis UMKM
2. E-Commerce
3. Studi kelayakan bisnis UMKM dan BUM
Desa
4. Pengelolaan bisnis BUM Desa

4. Manajemen Keuangan
Syariah

5. Hukum Ekonomi Syariah

11. Manajemen Risiko
12. Simulasi Bisnis Syariah
1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan
2. Manajemen Keuangan Syariah
3. Manajemen Keuangan Lanjutan Syariah
4. Anggaran Perusahaan
5. Analisa Laporan Keuangan Syariah
6. Manajemen Zakat dan Wakaf
7. Manajemen Risiko Keuangan Syariah
8. Manajemen Investasi dan Portofolio
Syariah
9. Topik Khusus Manajemen Keuangan
10. Manajemen Perencanaan Kekayaan
1. Pengantar Ilmu Hukum
2. Filsafat Hukum Islam
3. Hukum Perbankan
4. Hukum Perdata
5. Hukum Perikatan
6. Peradilan Islam di Indonesia
7. Hukum Acara Perdata
8. Hukum Dagang
9. Hukum Acara Peradilan Agama
10. Hukum Perikatan Islam
11. Hukum Pajak
12. Legal Drafting
13. Hukum Transaksi Bisnis
14. Hukum Atas Kelayakan Intelektual
15. Hukum Perburuhan
16. Hukum Pasar Modal
17. Hukum Alternatif Penyelesaian Perkara

1. Pengelolaan keuangan perusahaan dan
UMKM
2. Pengelolaan keuangan BUM Desa
3. Pengelolaan produk-produk investasi Syariah
4. Rasio-rasio keuangan syariah

1. Hukum Bisnis Syariah
2. Kajian Hukum Perdata dan Pidana
3. Kajian Zakat dan Wakaf

BAB V
PENUTUP
5.1 Keberlanjutan Rencana Strategis Penelitian
Perbaikan pengelolaan penelitian secara berkelanjutan menjadi salah satu
penentu keberhasilan pengembangan penelitian di suatu lembaga penelitian. Sistem
seleksi, monitoring, dan evaluasi proses dan hasil penelitian yang transparan dan
akuntabel, serta layanan administrasi yang cepat diperlukan untuk layanan prima.
Teknologi Informasi merupakan kebutuhan yang mutlak karena teknologi ini mampu
melakukan

penyimpanan,

komputasi,

pengarsipan

dan

pencarian

serta

penampilan data secara efektif dan efisien. STIE Syariah Bengkalis kedepannya
menerapkan Teknologi Informasi sebagai komponen pendukung manajemen.
Konsekuensi dari penerapan Teknologi Informasi ini, maka STIE Syariah Bengkalis akan
membentuk Badan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPTIK).
Badan ini memiliki kewenangan mengelola semua hal yang berkaitan dengan
sumberdaya Teknologi Informasi. STIE Syariah Bengkalis melalui BPTIK akan mencoba
mensosialisasikan sistem terkomputerisasi pada setiap lini kegiatan baik akademik
maupun non akademik.
Prasarana dan sarana pendukung yang akan disiapkan oleh BPTIK meliputi
pengembangan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIPP) untuk
mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sistem Informasi Penelitian dan
Pengabdian ini bertujuan mengelola mekanisme kegiatan penelitian dan pengabdian.
Mekanisme kegiatan penelitian dan pengabdian tersebut diawali dari Pengumuman
Proposal penelitian dan pengabdian, penerimaan proposal, evaluasi dan penilaian,
pengumuman proposal yang mendapatkan pendanaan, monitoring, pelaporan, dan
pengeloaan hasil penelitian dan pengabdian. Sistem ini sekaligus digunakan sebagai
data track record dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian yang dapat
digunakan oleh Sistem yang lain yang membutuhkan data terkait penelitian dan
pengabdian.
Selain hal yang telah disebutkan di atas, ketersediaan alat-alat laboratorium
yang diperlukan untuk penelitian dosen dan mahasiswa perlu terus ditingkatkan.
Investasi untuk pengadaan peralatan penelitian di laboratorium Bank Mini dan Akuntansi
sangat besar jika ingin mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik

instrumentasinya, oleh karenanya, perlu komitmen penganggaran dari STIE Syariah
Bengkalis.
Perkembangan teknik analisis dan instrumentasi yang semakin cepat dan
pembiayaan

yang

terbatas,

mengakibatkan

STIE

Syariah

Bengkalis

belum

memungkinkan untuk menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan untuk
penelitian, oleh karena itu jejaring penelitian dalam bentuk kerjasama dengan pihakpihak lain di dalam maupun di luar negeri perlu diadakan dan dikembangkan agar
peneliti dapat saling memanfaatkan fasilitas yang ada dengan institusi mitra.
Pendanaan penelitian yang dikelola P3M STIE Syariah Bengkalis meliputi:
1) Dana diperoleh dari STIE Syariah Bengkalis yang dikelola P3M,
2) Dana penelitian yang bersumber dari, Kementrian Agama, Pemda dan Bank.
3) Dana

Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah dapat

diperoleh melalui kompetisi penelitian Dosen Pemula dan Penelitian Terapan
dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dan
4) Dana Bantuan dan Kerjasama. Kerjasama dengan pihak luar STIE Syariah
Bengkalis pun memiliki peluang untuk dikembangkan guna memperoleh
pendanaan kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya, khususnya penelitian.
P3M STIE Syariah Bengkalis berupaya untuk terus menggali pendanaan
secara kreatif dengan pemberdayaan Pusat-pusat dan potensi yang dimiliki
STIE Syariah Bengkalis sehingga rasio sumber pendanaan non rutin terus
meningkat.
Upaya penggalian dana dari luar negeri dilakukan dengan menjalin kerjasama penelitian
dengan PT ternama baik di dalam dan diluar negeri.
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