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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya hingga Roadmap 

Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Perbankan syariah ini dapat terselesaikan. 

Roadmap ini berfungsi sebagai arah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

Dosen maupun Mahasiswa Program Studi Perbankan syariah Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara. 

 

Dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengacu pada visi dan misi Program 

Studi. Roadmap ini mencakup kebijakan mutu, bidang prioritas dan topik- topik pengabdian 

kepada masyarakat dalam bidang Perbankan syariah 

 

Melalui dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat ini juga diharapkan juga mampu 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang Perbankan syariah dan kesejahteraan masyarakat 

pada umumnya. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan akan bermuara 

pada visi dan misi perguruan tinggi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan masyarakat. 

 

Dokumen roadmap ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan koreksi sangat 

diharapkan untuk penyempurnaan kembali dokumen ini. 

Semoga bermanfaat 

 
 

Medan,……………….. 

Ketua Program Studi Perbankan Syariah 

 

 

 

Dr. Tuti Anggraini, MA 
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A. VISI, MISI, TUJUAN PROGRAM STUDI 

B. RUMUSAN SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM STUDI 

C. TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

BAB 2 KEBIJAKAN MUTU DAN PUBLIKASI 

A. KEBIJAKAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI 

B. BIDANG PRIORITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

C. TOPIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

BAB 3 KELEMBAGAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA 

 

BAB 4 RENCANA DAN ROAD MAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

A. ARAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

B. JENIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 



BAB 1 

PENDAHUL

UAN 

 

A. Visi, Misi, Tujuan Program Studi 
1. Visi 

“Mewujudkan masyarakat pembelajar yang unggul dalam pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam serta 

pengembangan keahlian di bidang perbankan syariah di Indonesia tahun 

2025” 

2. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan 

sumberdaya manusia yang Islami, berkompeten, berkontribusi, dan 

berkarakter sesuai dengan kebutuhan pasar global; 

2. Melaksanakan dan mengembangkan kajian dan penelitian di bidang 

perbankan syariah secara integratif-transdisipliner yang bermanfaat bagi dunia 

akademik dan masyarakat didasarkan nilai-nilai Islam; 

3. Meningkatkan pengabdian dan peran serta dalam pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat melalui bidang keilmuan perbankan syariah dan 

kewirausahaan utuk mewujudkan stakeholder yang maju dan sejahtera 

melalui pengembangan jejaring kerjasama dengan industri dan pemerintah; 

dan 

4. Mengembangkan kompetensi manajerial dan teknis perbankan syariah bagi 

dunia akademis, industri dan masyarakat. 

3. Tujuan 

Adapun tujuan hadirnya program studi perbankan syariah yaitu 

1. Menghasilkan sarjana yang berkepribadian Islami, menguasai 

kompetensi keahlian perbankan syariah, berkontribusi dan berkarakter 

wirausaha sehingga mampu bersaing secara global; 

2. Menjadikan Program Studi Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara 

Medan sebagai pusat keunggulan kajian keilmuan dan penelitian; 

3. Menghasilkan sarjana di bidang perbankan syariah yang beriman, 

berakhlak mulia, kreatif, serta memiliki kecakapan teknis dan 

manajerial bagi industri dan masyarakat; 

4. Mengembangkan jaringan kerjasama yang kuat, fungsional dan 

sinergis dengan berbagai pihak untuk pengembangan keilmuan 

perbankan syariah dan kewirausahaan. 



 

 

B. Rumusan Sasaran dan Strategi Pencapaian Program Studi 

1. Mile Stone Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah 

Untuk mencapai visi program studi diatas maka diperlukan sasaran dan 

strategi pencapaian setiap tahunnya sehingga lebih terencana dan tersistem. 

Adapun target- target yang akan dicapai dapat digambarkan pada milestone 

dibawah ini: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar 1.4 Mailstone Program Studi untuk Mewujudkan Visi Perbankan Syariah 

 
 

Terdapat 3 periode sasaran yang akan dicapai program studi, pada periode 

pertama pada tahun 2020-2024 yaitu memantapkan citra dan reputasi pada di 

tingkat nasional dengan cara mengadakan akreditasi program studi, menghasilkan 

lulusan yang diserap stakeholder + 3 bulan, dan mengembangkan kurikulum yang 

sesuai dengan tuntutan stakeholder. 

Periode kedua pada tahun 2025-2029, yang ingin dicapai program studi 

perbankan syariah yaitu memiliki daya saing dan unggul dalam ilmu pengetahuan 

di tingkat Nasional dan ASEAN. Hal ini dicapai dengan strategi diantaranya 

meningkatkan jumlah mahasiswa, menghasilkan karya ilmiah dosen yang 

dipublikasi di jurnal nasional dan terindeks terindeks scopus, meningkatkan jumlah 

penerimaan mahasiswa baru, meningkatkan jumlah dosen tetap dan meningkatkan 

jabatan fungsional dosen.  



Terakhir adalah periode ketiga pada tahun 2030-2035 yaitu mencapai daya 

saing dan keunggulan dalam ilmu pengetahuan di tingkat internasional. Strategi 

yang dilakukan yaitu memiliki akreditasi unggul, meningkatkan IPK mahasiswa 

serta menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

multidisiplin ilmu. Dengan adanya periodesasi yang dilakukan program studi, maka 

akan lebih terencana dan tersistematis sasaran yang akan dicapai. Berikut 

penjabaran strategi yang dilakukan untuk mencapai  

sasaran diatas:  

 
Gambar 1. Mile Stone pengembangan Program Studi Perbankan Syariah 2020-2029 

 

MILE STONE PENGEMBANGAN 

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH 

2020 – 2029 

 

TAHAP 1 TAHAP 2 
2020-2024 2024-2029 

 

S
T

R
A

T
E

G
I 

1. Menyediakan sarana untuk 

meningkatkan IPK mahasiswa 

2. Meningkatkan jabatan fungsional 
3. Rasio dosen dan mahasiswa yang 

rasional 
4. Mendesain kurikulum sesuai dengan 

kebutuhan dunia industri dan Usaha 

5. Mengadakan kemitraan kepada 

perguruan tinggi se Indonesia dalam 

tri dharma perguruan tinggi 

6. Memfasilitasi mahasiswa dalam 

mengadakan event kewirausahaan 

dalam skala nasional dan internasional 

7. Memberikan pelatihan dan 

keterampilan kepada mahasiswa 
sesuai dengan kebutuhan dunia 

industri dan usaha 

8. Mengadakan sistem pelayanan dan 

pembelajaran berbasis IT terkini 

 

 
1. Memfasilitasi penggunaan sarana dan 

prasarana yang ada di Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara guna 

mendukung penulisan karya ilmiah 

nasional dan internasional 

2. Memfasilitasi penggunaan sarana dan 
prasarana yang ada di Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara guna 

mendukung penulisan karya ilmiah dan 

pengabdian masyarakat nasional 

3. Memberikan penghargaan bagi dosen 

untuk membuat Jurnal Nasional 

(terakreditasi) dan Seminar Jurnal 

internasional (scopus) 

 

T
A

R
G

E
T

 

1. Meningkatkan IPK mahasiswa 

2. Menetapkan rasio dosen dan 

mahasiswa sesuai dengan 

perundang-undangan 
3. Menyediakan sarana untuk mencapai 

jabatan fungsional 

4. Kurikulum sesuai dengan dunia 

industri dan usaha 
5. Mengadakan kemitraan secara 

nasional 

6. Melahirkan lulusan yang memiliki 

wirausaha di bidang Perbankan 

Syariah 
7. Menghasilkan lulusan yang diserap 

perusahaan dalam jangka ± 3 bulan 

8. Menyediakan sistem pelayanan dan 
pembelajaran berbasis IT 

 
 

 

 
1. Menghasilkan penelitian ilmiah bidang 

Perbankan Syariah dalam skala 

internasional 

2. Melahirkan abdimas dan penelitian 

berskala nasional 
3. Menerbitkan Jurnal Nasional 

(terakreditasi) dan Seminar Jurnal 

internasional (scopus) 



2. Strategi Pencapaian dan Indikator Kinerja Mile Stone Pengembangan 

Program Studi 

 

Tabel 1. Strategi Pencapaian dan Indikator Kinerja 

Target 

Waktu 

 

Tahun 2020 

 

Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 
 

Target 

Kualitas 

1. IPK mahasiswa 

meningkat 

2. Memperoleh 

perbandingan  antara 

dosen dan mahasiswa 

yang sesuai dengan Dikti 

3. Jabatan fungsional dosen 

meningkat 

4. Kurikulum sesuai dengan 

kebutuhan dunia industri 

dan Usaha 

5. Kemitraan secara nasional 

6. Lulusan yang memiliki 

wirausaha di bidang 

Perbankan Syariah 

7. Kurikulum sesuai dengan 

dunia industri dan usaha 

8. Sistem pelayanan dan 

pembelajaran berbasis IT 

1. Menghasilkan penelitian ilmiah 

bidang Ekonomi Syariah dalam 

skala internasional 

2. Melahirkan abdimas dan 

penelitian berskala nasional 

3. Menerbitkan Jurnal Nasional 

(terakreditasi) dan Seminar Jurnal 

internasional (scopus) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strategi 

Umum 

1. Menyediakan sarana 

untuk meningkatkan IPK 

mahasiswa 

2. Memperoleh 

perbandingan  antara 

dosen dan mahasiswa 

yang sesuai dengan Dikti 

3. Mengangkat dosen tetap 

di prodi sesuai dengan 

kriteria yang sesuai 

dengan prodi 

4. Mendesain kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan 

dunia industri dan Usaha 

5. Mengadakan kemitraan 

kepada perguruan tinggi 

se Indonesia dalam tri 

dharma perguruan tinggi 

6. Memfasilitasi mahasiswa 

dalam mengadakan event 

1. Memfasilitasi penggunaan sarana 

dan prasarana yang ada di 

Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara guna mendukung 

penulisan karya ilmiah nasional 

dan internasional 

2. Memfasilitasi penggunaan sarana 

dan prasarana yang ada di 

Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara guna mendukung 

penulisan karya ilmiah dan 

pengabdian masyarakat nasional. 

3.  Memberikan penghargaan bagi 

dosen untuk membuat Jurnal 

Nasional (terakreditasi) dan 

Seminar Jurnal internasional 

(scopus) 



 

 kewirausahaan dalam 

skala nasional dan 

internasional 

7. Memberikan pelatihan 

dan keterampilan kepada 

mahasiswa sesuai dengan 

kebutuhan dunia industri 

dan usaha 

8. Mengadakan sistem 

pelayanan  dan 

pembelajaran berbasis IT 

terkini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indikator 

1 Menyediakan sarana untuk 

meningkatkan IPK mahasiswa 

1 Memfasilitasi penggunaan sarana 

dan prasarana yang ada di 

Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara guna 

mendukung penulisan karya 

ilmiah nasional dan internasional 

2 Memperoleh perbandingan 

antara dosen dan mahasiswa 

yang sesuai dengan Dikti 

2 Memfasilitasi penggunaan sarana 

dan prasarana yang ada di 

Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara guna 

mendukung penulisan karya 

ilmiah dan pengabdian 
masyarakat nasional 

3 Mengangkat dosen tetap di 

prodi sesuai dengan kriteria 

yang sesuai dengan prodi 

3 Memberikan penghargaan bagi 

dosen untuk membuat Jurnal 

Nasional (terakreditasi) dan 

Seminar Jurnal internasional 
(scopus) 

4 Mendesain kurikulum sesuai 

dengan kebutuhan dunia 

industri dan Usaha 

4 Memfasilitasi pembuatan 

kurikulum agar sesuai dengan 

kebutuhan dunia industri dan 
usaha 

5 Mengadakan kemitraan 

kepada perguruan tinggi se 

Indonesia dalam tri dharma 

perguruan tinggi 

5 Memfasilitasi proses dalam 

melakukan kemitraan dengan PT 

dalam rangka Tri dharma PT 

6 Memfasilitasi mahasiswa 

dalam mengadakan event 

kewirausahaan dalam skala 

nasional dan internasional 

6 Memberikan penghargaan kepada 

mahasiswa setelah berhasil 

mengadakan event kewirausahaan 

baik skala nasional maupun 
internasional 

7 Memberikan pelatihan dan 

keterampilan kepada 

mahasiswa sesuai dengan 

kebutuhan dunia industri dan 

usaha 

7 Memberikan fasilitas untuk 

pelatihan&Keterampilan 

mahasiswa sesuai dengan 

kebutuhan dunia industri & usaha 

8 Menyediakan sistem 
pelayanan dan pembelajaran 

8 Memberikan fasilitas 
pelayanan&pembelajaran berbasis 



 

  berbasis IT  IT 
 

3. Posisi Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Tata Aturan Dokumen 

Kebijakan Institusi 

Dokumen Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan dokumen 

Program Studi untuk mendukung kurikulum Program Studi dalam rangka mewujudkan 

Visi dan Misi. 

 

C. Tujuan Penyusunan Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 

Tujuan penyusunan roadmap pengabdian kepada masyarakat Program Studi 

Perbankan Syariah adalah: 
1. Mengarahkan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa agar 

mendukung terwujudnya Visi dan Misi Program Studi 
2. Menjamin agar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diintegrasikan 

sebagai pengayaan dalam program pengajaran. 



BAB 2 

KEBIJAKAN MUTU DAN PUBLIKASI 

 

A. Kebijakan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi 

Kebijakan dasar dalam upaya untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada 

masyarakat dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa, adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi 

dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. 

b. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang tersistem dalam rangka 

mewujudkan visi institusi/ Program Studi. 

c. Menciptakan iklim pengabdian kepada masyarakat yang kondusif bagi dosen 

dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian yang kreatif dan inovatif 

sehingga dihasilkan pengabdian yang terencana dan bermutu. 

d. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil pengabdian 

kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti publikasi dalam jurnal 

nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi. 

 

B. Bidang Prioritas Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa diarahkan untuk Riset 

dan pengembangan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah dan non Keuangan 

Syariah 

2. Teknologi Manajemen Lembaga Keuangan Syariah dan non Keuangan Syariah 

serta Bisnis Syariah 

3. Menghasilkan produk lembaga keuangan syariah dan non keuangan syariah 

serta bisnis syariah 

4. Menghasilkan Konsultan, Praktisi dan Influencer berkaitan manajemen dan 

bisnis syariah 

 

C. Topik Pengabdian Kepada Masyarakat 

Adapun topik penelitian di Program Studi Ekonomi Syariah sebagai berikut : 
1. Manajemen Perbankan Syariah 

2. Manajemen Keuangan Syariah 



BAB 3 

KELEMBAGAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA 

 

Lembaga yang bertanggungjawab terhadap mutu pengabdian kepada masyarakat 

mencakup: 

1. Rektor dan Wakil Rektor I, II dan III bertanggung jawab secara sistematis dan 

terstruktur mengembangkan berbagai langkah dan hubungan kerjasama strategis, 

baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan 

pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat serta 

kerjasama dengan pihak asing yang dilakukan dengan mempertimbangkan 

kepentingan umat. 

2. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor III bertanggung jawab untuk terwujudnya 

sinergi antara LPPM dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya 

pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa. 

3. LPPM bertanggung jawab dalam pengkoordinasian, pengelolaan, dan 

pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

4. Dekan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab mengarahkan tema 

pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa. 

5. Laboratorium bertanggung jawab atas tersedianya kelengkapan alat dan atau 

bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Perpustakaan bertanggungjawab terhadap penyediaan akses referensi bagi dosen 

dan mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 



BAB 4 
RENCANA DAN ROAD MAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH 

2020-2024 

 

 

A. Arah Pengabdian Kepada Masyarakat 

Berdasarkan pada Visi dan Misi Program Studi, Program Studi Perbankan 

Syariah memiliki rencana dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang 

digambarkan sebagai berikut : 

1. Menjalankan aktivitas belajar mengajar yang bermutu dengan melaksanakan Riset 

dan pengembangan Manajemen Perbankan Syariah dan Manajemen keuangan 

syariah. 

2. Menggali dan mengembangkan topik tentang Manajemen Perbankan Syariah 

dalam bidang Perbankan syariah yang mampu diterbitkan pada tingkat Nasional 

dan Internasional 

3. Menyelenggarakan pengabdian yang berguna untuk khalayak umum dalam bidang 

Perbankan syariah dengan topik Manajemen Perbankan Syariah dan Manajemen 

Keuangan syariah 

4. Memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri yang selaras untuk 

pengembangan sains bidang Perbankan syariah dengan topik Manajemen 

Perbankan syariah dan Manajemen Keuangan Syariah 

5. Menghasilkan produk mengenai manajemen perbankan syariah dan manajemen 

keuangan syariah 

6. Menghasilkan Konsultan, Praktisi dan Influencer berkaitan manajemen dan bisnis 

syariah 



 

 

 
Market 

ROADMAP PENGABDIAN MASYARAKAT PRODI PS 2020-2024 

 

 

 

 
Product 

Buku berISBN, Jurnal terindeks 
(sinta) 

 
HKI, Buku berISBN, Jurnal 

terindeks (Sinta) 

 
Pelatihan Akad-akad Perbankan 

Syariah 

Buku berISBN, Jurnal Sinta 

 
Buku berISBN, Prosiding, 
Jurnal Terindks (Sinta) 

 

Pelatihan Manajemen Perbankan Syariah 

 
 
 

 

Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah 

 

 
Technology 

Model PkM: PkM Penelitian,Sosial Humaniora,Keterampilan Pengabdian Masyarakat,Teknologi,Karsa Cipta,Artikel Ilmiah,Futuristik 

 

Participatory Action Research (PAR), Participatory Rural Appraisal (PRA) 
 

 

Penguatan Identitas Perbankan Syariah Code of conduct&standart 
kompetensi 

Kepatuhan Prinsip 

 
 

Sinergi Ekosistem Ekonomi 
Syariah 

 
Sinergi dalam lembaga keuangan Sinergi dengan halal industry, 

Peningkatan awareness 

 

R & D 
Penguatan Perizinan, Pengaturan&Pengawasan Adaptasi Teknologi Peraturan yang adaptif&kredibel, 

Efektifitas Pengawasan. 
 
 
 
 

 

Lembaga Keuangan dan Bank Syariah 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

Perusahaan, Institusi, Konsultan, Praktisi, Influencer 

HKI, Buku berISBN, Jurnal 
Scopus/Wos 



B. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat 

Berdasar pada tema-tema pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan, 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Perbankan Syariah dapat 

berupa seminar, workshop, pelatihan, menghasilkan produk dan menciptakan pelaung 

kerja baru. Hasil hasil pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat 

didiseminasikan ke masyarakat dalam bentuk difusi teknologi atau dalam bentuk 

pengabdian, pemberdayaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen juga dapat didiseminasikan kepada 

mahasiswa melalui penyusunan monograf atau pengayaan bahan ajar. 
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