PROPOSAL KEGIATAN
PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH
PRODI EKONOMI SYARI’AH STAIN KEDIRI
TAHUN 2018
I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan perekonomian global sudah sangat pesat terlebih ditunjang dengan
perkembangan teknologi informasi yang juga sangat cepat dan modern. Transaksi-transaksi
perdagangan dan perekonomian yang terjadi tidak lagi terbatasi ruang dan waktu. Suatu negara
menjadi negara yang maju dan dapat berkembang dengan baik dapat di ukur dengan indikator
kemampuan dari negara tersebut memberikan pelayanan transaksi yang mudah dan cepat.
Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang menyumbangkan peran yang cukup
aktif dan pokok dalam perputaran perekonomian dalam suatu negara. Seperti yang ditunjukkan
dengan bukti bahwa perdagangan internasional menjadi mudah dan cepat dengan bantuan
pelayanan dari berbagai produk perbankan.
Perbankan bila tidak diregulasi dengan baik bisa menyebabkan terjadinya krisis ekonomi
dalam sebuah negara. Hal ini dibuktikan pada negara kita Indonesia, bahwa telah mengalami
krisis moneter pada rentang waktu tahun 1996-1998. Jadi, aktivitas dan keberadaan perbankan
sangat menentukan kemajuan suatu negara. Selain itu, membuka wawasan masyarakat bahwa
keberadaan perbankan syari’ah menjadi sangat dibutuhkan karena lebih realistis dalam penerapan
pada produknya serta tanpa spekulasi. Hal ini menjadi kelebihan yang di miliki perbankan
syari’ah lebih tahan dan stabil dengan berbagai phenomena ekonomi secara global.
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Kediri keberadaannya berawal dari
munculnya gagasan para tokoh masyarakat Jawa Timur pada tahun 1961. Gagasan itu berupa
keinginan untuk memiliki Perguruan Tinggi Agama Islam yang bernaung dibawah Departemen
Agama Islam Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1961 berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1961, diresmikan berdirinya 2 (dua) fakultas, yaitu
Fakultas Syari’ah di Surabaya yang dipimpin oleh Prof.K.H.M.Syafi’I Karim dan Fakultas
Tarbiyah di Malang yang dipimpin oleh Prof.Mr.Koesnoe. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober
1964, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Departemen Urusan Agama Nomor 66 Tahun 1964,
diresmikan Fakultas Ushuluddin di Kediri yang dipimpin oleh K.H.A.Zaini.
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Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kediri Jurusan Syari’ah Prodi Ekonomi Syari’ah
mempunyai Visi Unggul dan terdepan dalam pengembangan dan penerapan Ilmu Ekonomi
Syari’ah dan diantara misinya meningkatkan peran serta dalam penerapan ilmu Ekonomi Syari’ah
bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab dan mengembangkan kerjasama dengan
berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di bidang Ekonomi
Syari’ah. Prodi Ekonomi Syari’ah selalu mengedepankan tidak hanya kajian yang bersifat
teoritis, tetapi semaksimal mungkin juga diupayakan agar teori-teori tersebut membumi dan dapat
dipraktekkan dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat dan di dalam dunia usaha.
Praktek Perbankan Syari’ah (PPS) merupakan salah satu kegiatan rutin mahasiswa yang
dilaksanakan oleh Program Studi Ekonomi Syari’ah untuk mencapai visi program studi. Kegiatan
ini bertujuan agar mahasiswa mampu mempraktekkan teori keilmuannya dalam dunia usaha,
khususnya perbankan syari’ah, sehingga siap terjun ke dunia kerja. Mahasiswa ditempatkan di
beberapa Lembaga Keuangan Syari’ah. Selama melaksanakan Praktek perbankan syari’ah nanti
mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan operasional perbankan sesuai dengan
kemampuan dan pengetahuan yang telah didapat di bangku perkuliahan.

Mahasiswa juga

diharapkan dapat menunjukkan integritas dan akhlak mulia nya dalam aplikasi riil di dunia kerja
nantinya. Pelaksanaan Praktek Perbankan Syari’ah ini direncanakan oleh Jurusan Syari’ah
khususnya prodi Ekonomi Syari’ah akan berlangsung selama 1 ( satu ) bulan penuh untuk setiap
gelombang. Dan direncanakan untuk PPS periode tahun 2018 akan belangsung selama 3
gelombang atau antara bulan Januari – Maret 2018.
Demi kelancaran dan tercapainya output untuk mahasiswa Ekonomi Syari’ah yang
berintegritas, berakhlak mulia dan skill yang dapat bersaing serta dapat memenuhi persyaratan
dari para stake holder maka Kami mengharapkan dukungan semua pihak terutama Lembaga
Perbankan Syari’ah dan Lembaga Keuangan Syari’ah lainnya. Seperti, Bank Umum Syari’ah,
BPR Syari’ah. Asuransi Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, BMT dan Koperasi Syari’ah), Bank
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk praktek langsung kegiatan lembaga keuangan
syari’ah tersebut.
B.

Nama Kegiatan
Kegiatan ini bernama “PRAKTEK PERBANKAN SYARI’AH ( PPS ) PRODI

EKONOMI SYARI’AH JURUSAN SYARI’AH STAIN KEDIRI TAHUN 2018”.
C.

Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini direncanakan berbentuk: On The Job Training / Magang

D.

Tujuan
Adapun tujuan dari Praktek Perbankan Syari’ah ini adalah :
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1.

Memenuhi persyaratan mata kuliah pada prodi Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah
STAIN Kediri

2.

Mahasiswa memahami aplikasi operasional Lembaga Keuangan Syari’ah secara langsung.

3.

Mahasiswa mampu membandingkan dan menyesuaikan antara teori yang sudah dipelajari
dengan prakteknya.

4.

Mahasiswa terampil mengerjakan semua tugas dan aktivitas yang ada di lembaga
keuangan dengan system syari’ah.

5.

Mahasiswa memahami bentuk-bentuk jasa produk dan mekanismenya perbankan syari’ah

6.

Membentuk karakter praktisi perbankan yang berintegritas dan berakhlak mulia demi
mewujudkan ekonomi syari’ah di setiap lapisan masyarakat.

7.

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i prodi Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah
untuk terjun langsung dan merasakan tantangan di dalam dunia kerja khususnya pada
lembaga Perbankan Syari’ah.

E.

Sasaran
Adapun sasaran dari Praktek Perbankan Syari’ah ini adalah :

1.

Mahasiswa mampu mengenal lingkungan fisik, sosial dan administrasi lembaga keuangan
syari’ah.

2.

Mahasiswa memiliki ketrampilan administrasi perkantoran lembaga keuangan syari’ah.

3.

Mahasiswa dapat belajar dari pengalaman dalam mengikuti Praktek perbankan syari’ah.

II. KEGIATAN KERJA PRAKTEK PERBAKAN SYARI’AH
A.

Bentuk Kegiatan
Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Praktek Perbankan Syari’ah, dimana

mahasiswa akan menyusun dan melaksanakan kegiatan kerja praktek yang akan di arahkan dan
dikoordinir oleh pembimbing dari Lembaga Perbankan Syari’ah dan Lembaga Keuangan
Syari’ah Lainnya yang ditempati oleh mahasiswa praktek. Selanjutnya diakhir praktek mahasiswa
akan melakukan kegiatan laporan yang membutuhkan data terkait sesuai dengan tema yang
diangkat oleh masing-masing mahasiswa. Data dan tema untuk laporan yang akan dibuat oleh
mahasiswa sebagai bentuk tugas akhir dari Praktek Perbankan Syari’ah akan dilaksanakan sesuai
dengan arahan dan persetujuan dari pihak lembaga Perbankan Syari’ah dan Lembaga Keuangan
Syari’ah lainnya.
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B.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan Praktek Perbankan Syari’ah ( PPS ) dibagi menjadi 3 ( tiga ) gelombang .

Gelombang I dilaksanakan pada bulan Januari 2018 mulai tanggal 1 Januari – 31 Januari 2018.
Gelombang II dilaksanakan pada bulan Pebruari 2018 mulai tanggal 1 Pebruari 2018 – 28
Pebruari 2018. Gelombang III dilaksanakan pada bulan Maret 2018 mulai tanggal 1 Maret 2018 –
31 Maret 2018.
Tempat Praktek Perbankan Syari’ah ( PPS ) 2018 : Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
Lembaga Keuangan Syari’ah dan Lembaga Keuangan Syari’ah Lainnya. ( Bank Umum Syari’ah,
BPR Syari’ah, Koperasi Syari’ah, BMT, Asuransi Syari’ah dan Pegadaian Syari’ah ).
C.

Peserta Kegiatan
Peserta Praktek Perbankan Syari’ah adalah mahasiswa Program Studi Ekonomi

Syari’ah Jurusan Syari’ah STAIN Kediri semester VIII (delapan) yang telah menempuh dan lulus
mata kuliah Manajemen bank Syari’ah dan Akuntansi Bank Syari’ah, dengan jumlah total peserta
sekitar 426 mahasiswa.
III.

PENUTUP
Demikian proposal ini Kami sampaikan agar pada proses selanjutnya dapat berguna

sebagai langkah dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Perbankan Syari’ah STAIN Kediri. Kami
berharap Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syari’ah lainnya dapat menyetujui dan
menerima mahasiswa STAIN Kediri guna melaksanakan Praktek Perbankan Syari’ah. Kami
mengharapkan bantuan kerjasamanya agar dapat memberikan konfirmasi kesediaan dan
menyetujui penerimaan mahasiswa STAIN Kediri dalam melaksanakan Praktek Perbankan
Syari’ah. Atas perhatian dan kesediaan Lembaga Perbankan Syari’ah dan Lembaga Keuangan
Syari’ah Lainnya, Kami mengucapkan terima kasih.
Kediri, 16 Oktober 2017
Ketua Jurusan Syariah,

Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI
NIP. 197501011998031002
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FORM PERSETUJUAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Jabatan

:

Lembaga

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya (menyetujui / tidak menyetujui)*
pelaksanakan magang di lembaga kami

yang akan dilakukan oleh mahasiswa Prodi

Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Kediri. Berikut adalah nama mahasiswa
No.

NIM

Nama Mahasiswa

Bulan Magang

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kediri,

2017

Pimpinan,

________________________
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