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BAB IV

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

4.1 Sejarah Singkat Organisasi

Sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tidak dapat

dipisahkan dari adanya keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN

Sultahan Syarif Qasim melalui seminar Cendekiawan Muslim (1985), seminar

Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendekiawan

se-Provinsi Riau tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, dan 1998).

Seminar melahirkan rekomendasi agar IAIN Sultahan Syarif Qasim

Pekanbaru membuka program studi baru atau program studi umum. Melalui

keputusan rapat senat IAIN Sultahan Syarif Qasim tanggal 9 September 1998

dilaksanakan persiapan pembukaan jurusan/program studi secara bertahap. Pada

tahun akademik 2002/2003 jurusan-jurusan/program studi umum di atas

ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Kemudian berdirilah Fakultas

Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan

yang terkhir berdirilah Fakultas Pertanian dan Peternakan.

Penerimaan mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial telah

dimulai sejak akademik 1998/1999 ketika masih berbentuk jurusan Manajemen

dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syariah. Pada tahun akademik

2002/2003 jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan statusnya

ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri menjadi Fakultas Ekonomi

dengan Jurusan/Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen

Perusahaan Diploma III. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik
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Indonesia No. 56 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia No. 8 Tahun 2005 tentangorganisasi dan tata kerja UIN Susqa

Riau, maka nama Fakultas Ekonomi berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan

Sosial. Dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/426/2007

tanggal 01 November tahun 2007 tentang Program Studi pada PTAI untuk

penambahan penyelenggaraan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Sosial,

yaitu : Administrasi Perpajakan (D-III), Akuntansi (D-III), dan Manajemen

Perusahaan (D-III).

Sejalan dengan kamajuan Fakultas Ekonomi dan Sosial menyebabkan

semakin meningkatnya minat masyarakat untuk masuk ke fakultas ini. Hal ini

terlihat dari jumlah mahasiswa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekarang dipimpin oleh seorang Dekan

bernama DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec. memiliki tiga orang wakil dekan yaitu:

Wakil Dekan I Drs. Al Masri (bidang akademik dan pengembangan), M.Si, Wakil

Dekan II Drs. Alpizar, Msi (bidang administrasi umum, perencanaan, dan

keuangan), dan Wakil Dekan III Drs. H. Zamharil Yahya, MM (kemahasiswaan

dan kerjasama).

4.2  Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

4.2.1 Visi

Menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi popular dan mandiri dalam

memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan ajaran Islam

secara integral khususnya dibidang ekonomi dan ilmu sosial melalui pendidikan,

pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat.
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4.2.2 Misi

Membentuk sumber daya manusia bermutu dan berakhlak mulia yang

mampu memajukan keilmuan dan keislaman yang integral secara akademik dan

profesional  serta berkontribusi khususnya dibidang ekonomi dan ilmu sosial dan

mampu memberikan pelayanan dalam mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat

dengan mengharapkan ridho Allah SWT.

4.2.3 Tujuan

Menghasilkan Sarjana dan tenaga ahli tingkat menengah/ Ahli Madya

dibidang Akuntansi, Manajemen dan Administrasi Negara yang beriman,

bertaqwa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, cerdas, terampil, berdisiplin dan

bertanggung jawab serta mampu :

1. Membuka peluang usaha (entrepreneurship), mengelola manajemen

perusahaan, memanfaatkan peluang-peluang bisnis, penerapan fungsi-fungsi

manajemen, mengaplikasikan dasar-dasar operasional bisnis, menyusun data-

data perusahaan ke dalam bentuk data-data statistik berupa tabel dan grafik

serta dapat membaca data statistik bagi pengambilan keputusan.

2. Membuat laporan keuangan dalam tiga bahasa (Bahasa Arab, Bahasa Inggris

dan Bahasa Indonesia), mampu mendesain akuntansi komputerisasi mampuu

melakukan pemerikasaan laporan keuangan perusahaan dan pemerintah,

mampu melakukan penghitungan pajak dan pengisian SPT serta mampu

menganalisis laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan.

3. Mengelola administrasi pemerintahan dengan baik dan benar.
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4.3 Struktur Organisasi
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4.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terdiri dari  :

1. Dekan

2. Wakil Dekan I bidang akademik dan pengembangan lembaga

3. Wakil Dekan II bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

4. Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan kerjasama

5. Bagian tata usaha

6. Sub-bagian administrasi akademik

7. Sub-bagian administrasi umum

8. Kepala jurusan

9. Sekretaris jurusan

10. Laboratorium/bengkel/studio

11. Dosen

4.4.1 Dekan

Tugas Dekan adalah memimpin dan mengelola penyelenggaraan

pendidikan fakultas yang dipimpinnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dekan

mempunyai fungsi meningkatkan mutu hasil pendidikan dan pengajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh fakultas

yang dipimpinnya.

Dalam melaksanakan tugas dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang dekan, yaitu:

1. Wakil Dekan I bidang akademik dan pengembangan lembaga

Tugas wakil dekan I bidang kademik dan pengembangan lembaga adalah

membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidkan dan pengajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan.
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2. Wakil Dekan II bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan

Tugas wakil dekan II bidang administrasi umum, perencanaan, dan

keuangan adalah membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang

administrasi umum, perencanaan dan keuangan.

3. Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan kerjasama

Tugas wakil dekan III bidang kemahasiswaan dan kerjasama adalah

membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang kemahsiswaan,

alumni, dan kerjasama.

4.4.2 Bagian Tata Usaha

Tugas bagian tata usaha sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program,

2. Menyusun konsep rencana dan program fakultas,

3. Mengontrol pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat,

4. Mengontrol pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni,

5. Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuaangan, perlengkapan,

dan kerumah tanggaan,

6. Mengontrol pelaksanaan kearsipan surat menyurat dan statistic,

7. Mengontrol urusan perlengkapan dan rumah tangga,

8. Mengontrol pelaksanaan penilaian prestasi kerja serta penyusunan laporan

9. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas,
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian tata usaha mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan program dan keuangan di lingkungan fakultas,

2. Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni di lingkungan

fakultas.

3. Pelaksanaan administrasikepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggan,

barang milik Negara, dan system informasi di lingkungan fakultas.

4. Pelaksanaan pelaporan fakultas.

Bagian tata usaha terdiri atas :

1. Sub-bagian administrasi akademik

Tugas kepala sub-bagian administrasi akademik sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep rencana dan program

akademik dan kemahasiswaan,

b. Melakukan pelayanan adminstrasi pendidikan dan pengajaran yang

meliputi proses dan hasil belajar-mengajar, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat,

c. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni yang meliputi

kelembagaan kegiatan dan kesejahtaraan serta pembinaan alumni,

d. Melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta

penyususnan laporan.

2. Sub-bagian adminstrasi umum

Tugas kepala tata usaha sub-bagian administrasi umum sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan konsep rencana dan program ketatausahaan,

pelayanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan

barang milik Negara, kerumah tanggaan dan sistem informasi,
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b. Penyusunan rencana dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta

laporan keuangan fakultas,

c. Melakukan oenilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kearifan serta

penyusunan laporan.

4.4.3 Jurusan

Tugas jurusan adalah menyelenggraakan program studi dalam 1 displin

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Jurusan terdiri atas :

1. Ketua Jurusan

Tugas ketua jurusan sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab atas mutu pendidikan yang dilaksanakan pada jurusan

yang dipimpin,

b. Memimpin dan melakukan penyelenggaraan program studi disiplin ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni tertentu berdasarkan kebijakan dekan.

2. Sekretaris jurusan

Tugas sekretaris jurusan adalah membantu ketua jurusan dalam bidang

administrasi akademik dan administrasi jurusan.

4.4.4 Laboratorium/bengkel/studio

Tugas laboratorium/bengkel/studio sebagai berikut :

1. Sebagai perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan,

2. Dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari dosen yang keahliannya telah

memenuhi prasyarat sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, ilmu agama

islam, sains, teknologi, dan seni tertentu.
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4.4.5 Dosen

Tugas dosen sebagai berikut :

1. Sebagai tenaga pengajar dilingkungan fakultas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada dekan,

2. Membimbing dan atau membina mahasiswa serta melakukan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.


