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KATA PENGANTAR  
 
 

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya 
senantiasa kami curahkan kepada Allah SWT. Karena atas 
rahmat dan hidayah serta ma’unah-Nya, buku PEDOMAN 
ORGANISASI KEMAHASISWAAN Institut Agama Islam 
Tarbiyatut Tholabah ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Pedoman ini merupakan pijakan bagi penyelenggaraan 
organisasi kemahasiswaan di IAI TABAH. Pedoman ini 
disusun berdasarkan aturan dan perundang-undangan 
perguruan tinggi dan pendidikan tinggi yang berlaku secara 
nasional. Namun, untuk memenuhi kebutuhan lokal, 
beberapa hal perlu ditambahkan dalam rangka memenuhi 
kearifan lokal.  

Pedoman ini merupakan pedoman resmi yang harus 
diikuti oleh semua mahasiswa di IAI TABAH. Pedoman ini 
akan terus digunakan sampai dirasakan pentingnya adanya 
perubahan baik yang berlaku secara nasional maupun lokal 
institusional.  

Acuan atau landasan hukum dalam penyusunan 
pedoman ini terdiri atas: STATUTA IAI TABAH tahun 2017, 
Rencana Induk Pengembangan IAI TABAH tahun 2017-2027,  
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 
2003, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 
Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan kemenristek DIKTI RI 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Rektor IAI TABAH Kranji 
Paciran Lamongan Nomor 1.1/A.f/155/IAI-TABAH/II/2017 
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tentang pemberlakukan Pedoman Organisasi 
Kemahasiswaan IAI TABAH. 

Penyusunan Buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan 
ini telah melalui tahapan-tahapan yang legal formal, seperti 
melalui rapat panitia kecil dalam menyusun dratf sampai 
pada rapat final rapat pimpinan, dan rapat senat perguruan 
tinggi. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak 
yang terlibat, semoga pedoman ini dapat difungsikan secara 
efektif dalam penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di 
IAI TABAH Kranji Paciran Lamongan Jawa Timur 
sebagaimana mestinya. Atas kekurangan yang ada terkait 
pedoman ini, akan disempurnakan dalam bentuk surat 
keputusan Rektor.  

Lamongan, 20 Februari 2017 
Rektor IAI TABAH, 
 
 
TTD 

 
Dr. IMAM AZHAR, M. Pd. 
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KEPUTUSAN REKTOR 

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH 

NOMOR  : 1.1/A.f/155/IAI TABAH/II/2017 

 

 

T e n t a n g 

 

 

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH 

KRANJI PACIRAN LAMONGAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

REKTOR  

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH 

 

Menimbang : a. Bahwa pendidikan tinggi selalu 

berperan aktif mengabdikan dirinya 

bagi kepentingan pembangunan bangsa 

dan tanah air melalui dharma 

pendidikan untuk membangun manusia 

sebagai pribadi, warga masyarakat, 

warga bangsa, warga negara serta 

melaksanakan dharma penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

  b. Bahwa pedoman organisasi 

kemahasiswaan merupakan pedoman 

dasar penyelenggaraan kegiatan 
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keorganisasian mahasiswa yang dipakai 

sebagai acuan untuk pelaksanaan 

kegiatan mahasiswa di IAI TABAH; 

  c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan 

b maka perlu dibuatkan surat keputusan 

Rektor IAI TABAH. 

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 

1999 tentang Pendidikan tinggi; 

  b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  c. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

  d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi 

  e. Keputusan Menteri pendidikan dan 

kebudayaan Nomor 155/U/1998, 

tentang Pedoman Umum Organisasi 

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi  

  f. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi 

Nomor 26/Dikti/Kep/2002, tentang 

Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus 

atau Partai Politik dalam Kehidupan 

Kampus. 

  g. 

 

 

STATUTA IAI TABAH Kranji Paciran 

Lamongan  

Memperhatikan : Hasil rapat evaluasi pimpinan IAI TABAH 

tentang organisasi kemahasiswaan tanggal 8 

Februari 2017. 

 

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N 
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Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAI TABAH 

TENTANG ORGANISASI KEMAHASIS-

WAAN IAI TABAH KRANJI PACIRAN 

LAMONGAN 

PERTAMA : Semua peraturan yang bertentangan dengan 

ketentuan dalam pedoman ini dinyatakan 

tidak mempunyai kekuatan hukum tetap; 

KEDUA : Buku Pedoman organisasi kemahasiswaan 

IAI TABAH digunakan sebagai pedoman 

kegiatan keorganisasian mahasiswa di IAI 

TABAH; 

KETIGA : Pedoman organisasi kemahasiswaan IAI 

TABAH sebagaimana yang dimaksud 

dalam Diktum Pertama dan kedua 

diberlakukan di IAI TABAH Kranji Paciran 

Lamongan; 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

     Ditetapkan di : Lamongan 

      Tanggal  : 13 Pebruari 2017 

Rektor, 

 

 

 

                                      Dr. IMAM AZHAR, M. Pd. 
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BAB I  

PERATURAN REKTOR TENTANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  IAI TABAH 

 
 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan: 
1. Organisasi Kemahasiswaan IAI TABAH selanjutnya 

disingkat Ormawa IAI TABAH adalah organisasi 
mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk 
mahasiswa pada tingkat Institut dan Fakutas/Program 
Studi, yang merupakan sarana pengembangan 
penalaran, keilmuan, kewirusahaan, minat dan bakat, 
pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan 
pengabdian kepada masyarakat.  

2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah 
ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam 
Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar 
hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan 
mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, 
misi, dan tujuan Ormawa.  

3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat 
ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas 
ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam 
Anggaran Dasar Ormawa.  

4. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan 
ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah 
perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan 
serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan 
pendidikan tinggi. 
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5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi 
penalaran dan keilmuan, kewira-usahaan, minat dan 
bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan 
pengabdian kepada masyarakat.  

6. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa. 
7. Institut adalah Institut Agama Islam Tarbiyatut 

Tholabah. 
8. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut 

Tholabah. 
9. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Institut 

Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. 
10. Wakil Rektor III adalah pejabat struktural yang 

membidangi pembinaan kemahasiswaan, kerjasama, 
dan kealumnian di lingkungan Institut Agama Islam 
Tarbiyatut Tholabah. 

11. Dekan Fakutas/ketua Program Studi adalah Dekan 
/ketua Program Studi di lingkungan Institut Agama 
Islam Tarbiyatut Tholabah. 

 
 

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN 
Pasal 2 

 
(1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Institut Agama Islam 

Tarbiyatut Tholabah adalah: 
a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua 

kalangan mahasiswa IAI TABAH; 
b. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan 

mahasiswa berdasarkan SARA; 
c. Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba; 
d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa 

lainnya dan bersifat Independen; 
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e. Adil, Ormawa  tidak memihak, tidak ada yang lebih dan 
tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan 
menempatkan sesuatu pada tempatnya; 

f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan 
kesetiakawanan dan solidaritas sosial; 

g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam 
penyelenggaraan manajemen organisasi kepada 
publik; dan 

h. Akuntabel, Ormawa harus dapat memper-
tanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan 
keuangan. 

(2) Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan 
yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan peraturan yang berlaku di IAI TABAH. 

(3) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai 
pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa 
dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan 
kegiatannya. 

(4) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa 
dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian 
visi dan misi IAI TABAH. 

 
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 

ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
 

Pasal 3 
 

(1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun 
oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, 
kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus 
ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa. 

(2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta IAI TABAH 
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(3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui 
musyawarah. 
 

 
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI 

KEMAHASISWAAN 
 

Bagian Kesatu 
Bentuk Organisasi 

 
Pasal 4 

 
(1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, 

Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan 
atau nama lain sesuai dengan visi dan misi IAI TABAH. 

(2) Di tingkat IAI TABAH dapat dibentuk Ormawa, sebagai 
berikut: 
a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa IAI TABAH yang 

di singkat MPM IAI TABAH;  
b. Dewan Eksekutif Mahasiswa IAI TABAH yang disingkat 

dengan nama DEMA IAI TABAH;  
c. Unit Kegiatan Mahasiswa IAI TABAH yang disingkat 

UKM IAI TABAH; dan/atau 
(3) Di setiap Fakultas/Program Studi dapat dibentuk 

Ormawa, sebagai berikut: 
a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas 

/Program Studi yang disingkat MPMJ; dan/atau 
b. Himpunan Mahasiswa Fakultas/Program Studi yang 

disingkat HMJ;  
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Pasal 5 
 

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 
keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan 
kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan IAI TABAH. 
 

Bagian Kedua 
Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti 

Pasal 6 
 

(1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan 
mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD 
dan ART Ormawa. 

(2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang 
terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam 
lingkup Ormawa masing-masing 

(3) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing 
tingkat adalah 1 (satu) tahun. 

(4) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk 
periode kepengurusan berikutnya 

 
Bagian Ketiga 

Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan 
Pasal 7 

 
(1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan, 
dari : 
a. Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan 

dan Kealumnian setelah mendapat masukan dari 
pimpinan IAI TABAH. 
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b. Dekan Fakultas/Program Studi untuk kepengurusan 
Ormawa tingkat Fakultas /Program Studi 

(2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan 
susunan pengurus dan AD dan ART.  

(3) Pengesahan susunan pengurus  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan 
Rektor. 

 
 

Pasal 8 
 

(1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut 
pengesahannya, apabila : 
a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai 

dengan AD dan ART; dan/atau 
b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan 

kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-
peraturan yang berlaku di Fakultas. 

(2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa 
sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
pimpinan dalam bentuk  Surat Keputusan sesuai dengan 
tingkatan Ormawa. 

 
KEDUDUKAN DAN FUNGSI 

Pasal 9 
Kedudukan Ormawa berada di lingkungan IAI TABAH. 
 

Pasal 10 
Ormawa  berfungsi sebagai penampung dan penyalur 
aspirasi, pemersatu, wahana pengem-bangan  kepribadian, 
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kepemimpinan,  wawasan keagamaan, dan kebangsaan bagi 
mahasiswa. 
 

 
KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN 

 
Bagian Satu 

Kegiatan 
Pasal 11 

 
(1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran 

pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, 
kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya 
membangun pribadi yang unggul dan berahlakul karimah. 

(2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa 
harus mendukung pencapaian visi dan misi IAI TABAH 

(3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh 
Ormawa harus dengan persetujuan dan 
dipertanggungjawabkan kepada Rektor. 

(4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan 
yang akan dilakukan oleh Ormawa  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Ketua dapat mendelegasikan 
kewenangan kepada Wakil Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan dan Kealumnian. 

 
 

Bagian Kedua 
Pembiayaan 

Pasal 12 
 

(1) IAI TABAH menyediakan dana stimulan untuk kegiatan 
Ormawa secara proporsional.  
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(2) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:  
a. dana pengembangan kemahasiswaan;  
b. iuran anggota; 
c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
d. dana lainnya yang tidak mengikat. 

(3) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh Wakil 
Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian. 

(4) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional 
kepada Ormawa tingkat Institusi dan Fakultas/Program 
Studi Melalui Bendahara 

(5) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasis-waan harus 
dapat dipertanggung-jawabkan akuntabilitasnya. 

(6) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah 
melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu. 

(7) Laporan kegiatan harus diketahui  dan disetujui oleh 
dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan 
tingkatan Ormawa masing-masing. 

(8) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada 
pimpinan IAI TABAH. 

 
MEKANISME PENDIRIAN  

ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
 

Bagian Kesatu 
Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa  

tingkat IAI TABAH 
Pasal 13 

 
(1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat IAI TABAH 

hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup 
kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi IAI 
TABAH. 
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(2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat IAI TABAH 
adalah sebagai berikut: 
a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis 

dengan kegiatan Ormawa yang telah ada; 
b. Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas/program 

studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh 
calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa; 

c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil 
Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kelumnian 
setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan IAI 
TABAH; 

d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam 
bentuk AD dan ART  

e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur 
organisasi; 

f. Mempunyai rancangan program kerja; 
g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen IAI 

TABAH minimal 2 (dua) orang;  
h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan  
i. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim 

pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan IAI TABAH. 
(3) Mengisi dan melengkapi formulir  pendaftaran yang 

disediakan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan 
dan Kealumnian IAI TABAH.  

(4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi 
persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak 
dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Pendirian MPM, DEMA, dan HMF/Himaprodi  

Pasal 14 
 

(1) Pendirian Organisasi MPM, DEMA, HMJ tingkat Institut 
dan Fakultas/Program Studi hanya dimungkinkan 
sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung 
pencapaian visi dan misi IAI TABAH. 

(2) Pendirian MPM, DEMA, HMF tingkat Institut harus 
mendapatkan Pengesahan dari Rektor setelah mendapat 
pertimbangan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan 
dan Kealumnian. 

(3) Pendirian MPM, DEMA, HMF tingkat Fakultas/program 
studi di IAI TABAH harus mendapatkan Pengesahan dari 
Dekan Fakultas / ketua program studi. 

 
 

HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM 
ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

 
Bagian Kesatu 

Kebebasan Berorganisasi  
yang Bertanggung  Jawab 

Pasal 15 
 

(1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi 
dan bergabung dengan Ormawa di IAI TABAH untuk 
mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai 
peraturan yang berlaku; 

(2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa  
ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang 
bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar 
peraturan IAI TABAH; 
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(3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar 
secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya 
untuk kepentingan pihak tertentu dari luar IAI TABAH; 

(4) Setiap Ormawa harus memiliki dosen pembimbing yang 
dapat dipilih sendiri; 

(5) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 
ini adalah dari dosen di lingkungan IAI TABAH; 

(6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar 
pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang 
menjalani sanksi dari IAI TABAH atau jenis sanksi lainya; 

(7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan 
mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang  
baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak 
pernah atau sedang menjalani sanksi dari IAI TABAH dan 
atau jenis sanksi lainnya; 

(8) Kepengurusan MPM adalah representasi atau perwakilan 
dari semua kelas dan semester yang sedang berjalan; 

(9) Khusus untuk kepengurusan DEMA IAI TABAH harus 
mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.  

 
Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan 
Pasal 16 

 
(1) Ormawa IAI TABAH mempunyai hak:  

a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan. 
b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas IAI TABAH.  
c. Memperoleh pendanaan yang bersifat stimulan untuk 

pengembangan Ormawa  secara proporsional. 
d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau 

gangguan dari pihak manapun. 
(2) Ormawa IAI TABAH mempunyai kewajiban: 
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a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di 
IAI TABAH; 

b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh 
dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi 
mahasiswa, baik perorangan maupun 
kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan 
pendidikan di IAI TABAH; 

c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang 
menunjang keberhasilan proses pendidikan. 

d. Menjaga, menegakkan, dan menjunjung tinggi nama 
baik dan wibawa serta kehormatan IAI TABAH. 

e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada 
Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua 
minggu  setelah penyelenggaraan kegiatan. 

 
Bagian Ketiga 

Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan 
Pasal 17 

 
Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti: 
a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan 

ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal 
lain yang merugikan IAI TABAH; 

b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak 
mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau 

c. melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan peraturan di IAI TABAH; 

d. tidak melakukan aktivitas selama satu tahun 
kepengurusan berjalan. 
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Bagian Keempat 
Izin dan Rekomendasi Kegiatan 

Pasal 18 
 

(1) Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Wakil Rektor III 
Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian. 

(2) Surat rekomendasi Ormawa tingkat Fakultas/Ketua 
Program Studi dibuat oleh Wakil Rektor III 
Kemahasiswaan dan Kealumnian melalui Ketua Jurusan. 

(3) Rekomendasi seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal 
ini diajukan kepada Wakil Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan dan Kealumnian. 

 
Bagian Kelima 

Persyaratan Kegiatan 
Pasal 19 

 
(1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai 

dengan pedoman sebagai berikut: 
a. Tidak mengganggu kegiatan resmi IAI TABAH; 
b. Tidak merusak citra IAI TABAH; 
c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan 

pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi 
IAI TABAH. 

(2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) 
pihak luar IAI TABAH harus mendapat izin tertulis dari 
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian. 

(3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus 
mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di 
lingkungan setempat. 

(4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan IAI 
TABAH harus mendapat izin dari pimpinan IAI TABAH 
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melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan 
Kealumnian. 

 
Bagian Keenam 

Persyaratan Kegiatan 
Pasal 20 

 
(1) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh 

seluruh Ormawa tingkat Institut dan Fakultas/Program 
Studi dikeluarkan oleh Wakil Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan dan Kealumnian. 

(2) Surat Izin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus 
dikeluarkan oleh Dekan Fakultas /Ketua Program Studi. 

(3) Surat izin diusulkan dan direkomendasikan kepada 
Rektor. 

(4) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang 
dilaksanakan UKM IAI TABAH harus diketahui dosen 
pembimbing UKM yang bersangkutan. 

(5) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas 
Fakutas/Program Studi harus melampirkan proposal 
yang diketahui oleh Dekan Fakultas /Ketua Program 
Studi. 

(6) Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.  
 

Bagian Ketujuh 
Kegiatan di Luar Kampus 

Pasal 21 
 

(1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat IAI 
TABAH didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing 
Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Rektor. 
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(2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh  Ormawa tingkat 
Fakutas/Program Studi didampingi oleh 2 Dosen 
Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari 
Dekan Fakultas /Ketua Program Studi.   

(3) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus 
agar disertakan surat tugas dari Institut 
/Fakultas/Program Studi serta Surat Kesediaan 
Pendampingan minimal 2 (dua) orang dosen pembimbing 
kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.  

 
 

Bagian Kedelapan 
Penghargaan 

Pasal 22 
 

(1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi 
penghargaan. 

(2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagai-mana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 
tersendiri. 
 

PELARANGAN  
Pasal 23 

 
Dilarang: 

(1) Menggunakan nama dan/atau atribut Institut Agama 
Islam Tarbiyatut Tholabah dalam organisasi ekstra 
kampus;  

(2) Mengatasnamakan Institut Agama Islam Tarbiyatut 
Tholabah dalam kegiatan ekstra kampus; 

(3) Membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan 
aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Institut 
Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. 
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SANKSI 

Pasal 24 
 

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang 
berlaku. 

 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 
 
Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua 
ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi 
kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam 
Tarbiyatut Tholabah dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti 
berdasarkan Peraturan Rektor ini. 

 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 
 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
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BAB II 

SEJARAH IAI TABAH 

 

A. SEJARAH SINGKAT IAI TABAH 

Pondok pesantren merupakan bentuk asli kebudayaan 
dan sistem pendidikan tertua di Indonesia, karena itu ia 
mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan 
eksistensinya demi peningkatan harkat dan martabat 
bangsa menuju tercapainya kemanusiaan yang utuh 
sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 
pancasila dasar negara Republik Indonesia. Dengan 
demikian pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan 
dan perjuangan ke arah tersebut di atas, harus senantiasa 
berupaya meningkatkan peranannya di tengah-tengah 
masyarakat dan bangsa, agar keberadaanya betul-betul 
berdaya guna bagi terciptanya kemajuan bangsa dan 
kelangsungan negara yang adil dan makmur. 

 
Melalui pendekatan pendidikan (Educative Approach), 

Pondok Pesantren selalu berusaha mengembangkan 
konsep dasarnya dan semakin meningkatkan peran serta 
civitas lembaganya menuju tercapainya tujuan 
pembangunan nasional, baik pembangunan seutuhnya 
sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, 
maupun sektor pembangunan lainnya, materiil maupun 
spirituil. Peran Pondok Pesantren seperti yang 
digambarkan tentu perlu diwujudkan dengan kesiapan 
para pengasuh dan pembina serta tenaga-tenaga yang 
terkait lainya untuk mengadakan pembaharuan sistem-
sistem yang ada, termasuk sistem kelembagaan dan 
menejemennya sebagai konsekwensi dari keinginan akan 
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adanya kemajuan sesuai dengan panggilan zaman. Maka 
di samping mempertahankan tradisionalitas yang masih 
sangat berguna, penting sekali memodernisir beberapa 
sub sistem yang dianggap kurang relevan dengan tuntutan 
masyarakat yang sedang membangun.  

 
Hal-hal yang dikemukakan di atas tentu saja tidak bisa 

lepas untuk menjadi dasar pijakan Pondok Pesantren 
Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dalam 
menampilkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang 
telah berpengalaman menyelenggarakan pendidikan 
formal selama kurang lebih 70 tahun. Pondok Pesantren 
Tarbiyatut Tholabah Kranji yang telah didirikan pada 
tahun 1889 M./1316 H. oleh Al-Fadhil Al-Mahgfurullahu 
KH. Musthofa Abdul Karim dan telah menyelenggarakan 
pendidikan formal sejak tahun 1924 M. merupakan 
Pondok Pesantren tertua di Kabupaten Lamongan, dan 
sejak tahun tahun 1963 M. telah terpenuhi pendidikan 
formal sampai jenjang lanjutan yaitu Madrasah 
Tsanawiyah, yang pada tahun 1968 M. beralih menjadi 
Madrasah Mu'allimin Muallimat 6 tahun, dan sejak tahun 
1979 M. berubah kembali sebagai Madrasah Tsanawiyah 
dan Madrasah Aliyah; oleh karena konsekwensi 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pengalaman yang lama dalam penyelenggaraan 

pendidikan tersebut dan ditunjang sistem kepemimpinan 
yang kharismatis sang kiayi, cukup mendapat tanggapan 
yang baik (positive respons) dari masyarakat luas, 
utamanya masyarakat daerah sekitar, sehingga 
berpengaruh terhadap timbulnya kesadaran masyarakat 
akan pentingnya pendidikan. Faktor pengaruh inilah yang 
kemudian menstimulir beberapa alumni dan tokoh 
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masyarakat lainya untuk mewujudkan pemerataan 
pendidikan dengan jalan mendirikan pesantren-pesantren 
dan atau sekolah-sekolah di daerahnya yang berafiliasi 
kepada Departemen Agama.  

 
Dinamika kesadaran masyarakat sebagaimana 

tersebut di atas terbukti dengan menjamurnya lembaga 
pendidikan non formal maupun formal dari jenjang 
pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Kondisi 
demikian merupakan bagian dari sekian ciri-ciri khusus 
masyarakat daerah kabupaten Lamongan, utamanya 
daerah eks kawedanan Paciran, sebagai daerah pantai 
utara yang menjadi pintu kehadiran dakwah Islamiyah 
yang dilakukan para wali songo khususnya Sunan Drajat 
yang berpusat di desa  Drajat (+ 700 mater arah timur PP. 
Tarbiyatut Tholabah Kranji) Kecamatan Paciran, sehingga 
kesadaran beragama Islam masyarakat di daerah ini 
merupakan hal yang internalized disamping 
institusionalized. 

 

Pada 1986 M. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah 
Kranji mulai  menyelenggarakan program Kuliah Kitab 
Kuning (K3) sebagai upaya pengembangan pelaksanaan 
sistem pengajaran tradisional Pesantren yang selama ini 
perlu ditingkatkan, demikian pula program sekolah 
diniyah sebagai unit pendidikan komplementatif 
disamping program pengajaran kitab-kitab salaf yang 
telah lama dilaksanakan sebagai bentuk asli pola 
pengajaran di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah 
Kranji. Dengan jenjang 2 tahun program K3 dimaksudkan 
jenjang pendidikan di atas SLTA/MA untuk menampung 
aspirasi belajar bagi lulusan SLTA/MA setempat dan 
daerah sekitar yang kurang mampu melanjutkan 
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pendidikan ke tingkat tinggi di luar daerah. K3 inilah yang 
pada hakekatnya sebagai cikal bakal adanya unit 
pendididkan formal tingkat tinggi di lingkungan Pondok 
Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji.  

 
Dengan berpijak pada hal-hal di atas dan 

memperhatikan tuntutan masyarakat mengingat semakin 
padatnya jumlah siswa SLTA/MA di dalam dan di luar 
Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji, serta 
didorong oleh panggilan zaman maka timbul gagasan 
mendirikan Perguruan Tinggi yang kemudian mendapat 
dukungan dari masyarakat melalui forum musyawarah 
antar beberapa pimpinan pendidikan dan tokoh 
masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari keputusan 
musyawarah untuk mendirikan Perguruan Tinggi 
tersebut, muncul usaha untuk mendirikan sebuah yayasan 
yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial sebagai 
badan penyelenggara Perguruan Tinggi.  

 

Tepatnya pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 1989, 
dihadapan seorang notaris Rochajah Hanum, SH. 
Lamongan dengan akta notaris nomor 07 tahun 1989 
telah resmi berdiri sebuah badan hukum dengan nama 
"Yayasan Pondok Pesantren Al-Ma'hadul Islami Tarbiyatut 
Tholabah" disingkat "Yayasan Tarbiyatut Tholabah" yang 
berkedudukan di desa Kranji kecamatan Paciran 
Kabupaten Lamongan.  

 
Mengingat kondisi beberapa personil pengurus 

Yayasan, di samping tuntutan situasi maka dipandang 
perlu adanya reformasi pengurus Yayasan. Dari hasil 
rapat pengurus yayasan telah tersusun personalia baru 
tersebut yang dilegalisir dengan nomor : 28858 pada 
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tanggal 17 Juni 1994 oleh notaris RINA HARTATI 
MULYONO, SH. di Lamongan. Pada tahun 2007 merubah 
diri menjadi Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut 
Tholabah berdasarkan Akte   No. 43 tanggal 15 mei 2007 
oleh notaris HENDY ASMARA,   S.H. dan didaftarkan ke 
DEPKUMHAM RI; C-2414.HT.01.02.TH 2007. 

 
Dengan berbekal akta notaris, susunan pengurus, dan 

AD dan ART yayasan yang terkumpul dalam proposal 
pengajuan pendirian perguruan tinggi, maka yayasan 
pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah secara resmi 
mengajukan pendirian Sekolah Tinggi yang diberi nama 
Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat (STAIDRA) 
kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Islam di Jakarta pada 
Bulan Juli Tahun 1994. Selama satu tahun menunggu, izin 
pendirian perguruan tinggi STAIDRA turun dengan nomor 
SK Pendirian Institusi:  Nomor 91, tanggal 16 Pebruari 
1995, Pejabat yang Menerbitkan SK:  Dr. H. TARMIZI 
TAHER.  

 

Pada saat pengajuan perguruan tinggi tersebut, 
STAIDRA mengusulkan dibukanya 2 program studi, yaitu 
program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 
Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan. SK Pendirian 
Fakultas atau prodi dengan Nomor 91, tanggal 16 
Pebruari 1995, sedangkan Pejabat yang menerbitkan SK 
adalah Prof. Dr. Muhammad Aly . Perjalanan 
perkuliahan yang diusung berfokus pada pembentukan 
kualitas lulusan yang berkarakter Islami. 

 

Sejak keluarnya izin pendirian dan izin operasional 
penyelenggaraan pendidikan pada tahun 1995, STAIDRA 
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lebih fokus memberikan layanan pendidikan pada prodi 
Pendidikan Agama Islam (PAI). Selanjutnya  pada tahun 
2009 prodi PAI diajukan akreditasi ke BAN-PT dan 
hasilnya adalah mendapatkan peringkat B sampai 
sekarang. 

  
Pada tahun 2008, Pimpinan STAIDRA pada saat (tahun 

2008) itu mulai mengembangkan institusi dengan 
mengajukan penambahan prodi baru yaitu prodi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan prodi 
Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Kedua prodi 
tersebut berada pada cakupan jurusan DAKWAH. Izin 
pendirian prodi-prodi tersebut dibuktikan dengan 
diterimanya surat keputusan (SK) pendirian prodi dengan 
nomor: Dj.I/614/2009 tanggal 22 Oktober 2009. Pejabat 
penandatangan SK pendirian prodi-prodi adalah Prof. Dr. 
Muhammad Aly. Bulan dan tahun dimulainya 
penyelenggaraanprodi-prodi tersebut adalah tanggal 11 
Nopember 2009. Setelah dua tahun beroprasi, pihak 
pimpinan mengajukan akreditasi ke BAN-PT pada tahun 
2012.  

 

Dengan memperhatikan peningkatan animo masyarakat 
terhadap prodi yang mengarah kepada pendidikan dan 
pengajaran, maka pada tahun 2012 akhir, pimpinan 
STAIDRA mengajukan pembukaan prodi baru. Kali ini 
prodi yang diusulkan adalah prodi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). SK pendirian dan 
penyelenggaraan prodi PGMI adalah nomor 3656 Tahun 
2014 pada tanggal 1 Juli 2014. Adapun pejabat yang 
bertandatangan adalah Prof. Dr. Nur Syam, M. SI. 
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Pada pertengahan tahun 2014, pimpinan STAIDRA 
kembali melakukan pengembangan institusi dengan 
mengajukan perubahan bentuk dari STAI menjadi 
INSTITUT. Dalam proposal perubahan bentuk ini, 
STAIDRA juga mengusulkan penambahan prodi-prodi 
baru untuk melengkapi prodi dan fakultas yang 
dipersyaratkan dalam pendirian INSTITUT. Dalam 
peraturan dan perundangan-undangan pendidikan tinggi 
dinyatakan bahwa, untuk menjadi INSTITUT sebuah 
perguruan tinggi hendak memiliki minimal 3 fakultas dan 
6 prodi.1 Dengan dasar demikian, maka pimpinan 
STAIDRA mengusulkan 4 fakultas, yaitu 1) Fakultas 
Tarbiyah; dengan prodi PAI, PGMI dan usulah baru yaitu 
PGRA, 2) Fakutas Dakwah; dengan prodi KPI dan PMI, 3) 
Fakultas Ushuluddin dengan prodi Ilmu Al-qur’an da 
Tafsir (IAT), dan 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
dengan prodi ekonomi syari’ah dan perbankan Syari’ah. 

 
Pada tanggal 16 Agustus 2014, Pimpinan STAIDRA 

mendapat undangan untuk presentasi perubahan bentuk 
dari STAI menjadi INSTITUT di hadapan para reviewer 
yang berasal dari BAN-PT, subdit kelembagaan, dan subdit 
akademik DIKTIS. Pada tanggal 26 April 2016, pimpinan 
STAIDRA kembali mendapatkan undangan untuk 
melakukan presentasi berkaitan dengan pemantapan 
perubahan bentuk dari STAI menjadi INSTITUT. 

 
Pada bulan tanggal 8 Juni 2016, Direktur Jendral 

Pendidikan Tinggi Islam mengeluarkan surat 
rekomendasi alih status dari bentuk STAI menjadi 
INSTITUT. Pejabat yang memberikan edaran rekomendasi 
tersebut adalah Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA. 

                                                 
11 UU SISDIKNAS 2003; nomenklatur nama fakultas dan prodi pada perguruan tinggi tahun 2014 
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Pada tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2016, 

Pimpinan STAIDRA kembali mendapat undangan ke 
Jakarta. Kali ini undangan dimaksudkan untuk 
penyerahan SK Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah 
(IAI-TABAH). Dengan demikian, STAIDRA secara resmi 
beralih bentuk menjadi INSTITUT. Dasar keputusan 
peralihan ini adalah SK Dirjen Pendidikan Islam 
Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7231 
Tahun 2016. Launching IAI-TABAH diselenggarakan pada 
tanggal 29 Januari 2017 bersamaan dengan acara wisuda 
ke XXI di Hall Resort. Acara launching secara langsung 
dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dr. H. 
Amsal Bakhtiar. MA.  

 
Periodesasi pimpinan perguruan tinggi dengan nama 

STAIDRA, terdiri dari lima periode: Periode pertama 
dipimpin oleh KH. Baqir Adlan (ketua STAIDRA 1994-
1999), periode kedua dipimpin oleh Prof. Dr. Ma’shum 
Nur Alim, M. Ag. (ketua STAIDRA 1999-2006), periode 
ketiga dipimpin oleh Drs. Marsikan Manshur, SH. (ketua 
STAIDRA 2006-2009), periode keempat dipimpin oleh 
Nurul Yaqin, MA. (ketua STAIDRA 2009-2012), periode 
kelima dipimpin oleh Imam Azhar, M. Pd. (Ketua STAIDRA 
2012-2016).   

 
Adapun periodesasi pimpinan perguruan tinggi dengan 

nama IAI TABAH, dipimpin oleh Dr. Imam Azhar, M. Pd. 
(Rektor IAI TABAH 2016-2020).   
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B. IDENTITAS IAI-TABAH 

IAI TABAH menyelenggarakan pendidikan tinggi 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta bernafaskan Islam 
ala ahlussunah wal jam’iyah an nahdliyah. 

 
IAI TABAH memiliki lambang berbentuk segilima dengan 
menyerupai kubah masjid, yang memuat: 
1) Tulisan IAI menyerupai tiga buah kubah masjid 

berwarna hijau; 
2) Di dalam kubah besar terdapat satu buah buku 

terbuka yang bertuliskan ‘al-hikmatu dhollatul 
mu’min’. 

3) Satu Buah huruf A berada di tengah-tengah dua tiang 
kubah  

4) Dua buah huruf I di sisi luar tiang-tiang kubah 
5) Sebuah pena menancap ke bawah 
6) Tulisan latin berbunyi “INSTITUT AGAMA ISLAM 

TARBIYATUT THOLABAH” 
7) Sebuah Akronim IAI TABAH 
8) Sebuah kata “LAMONGAN” 
 
Lambang menggambarkan ketulusan dan kegigihan 
dalam menumbuhkan dan mengembangkan fungsi 
perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma 
perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi IAI TABAH. 
Lambang sebagaimana di maksud memiliki makna: 
a. Tiga Buah kubah memiliki makna akan tingginya cita-

cita dan besarnya tekad untuk mewujudkan kualitas 
tri-dharma perguruan tinggi; 
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b. Satu buah kitab besar terbuka memiliki makna Kitab 
Al-qur’an sebagai pedoman hidup dan pedoman dalam 
penyelenggaraan IAI TABAH; 

c. Tulisan Arab berbunyi “al-hikmatu dhollatul mu’min” 
yang artinya “hikmah adalah barang temuan atau 
barang yang dicari oleh orang mukmin.” Tulisan ini 
diambil dari potongan hadis Nabi Muhammad SAW 
yang dikutib dari kitab Al-Matjarur Rabih fi Tsawabil 
Amalis Shalih karya Al Hafidz Ad Dimyati halaman 15. 
Bunyi lengkapnya adalah “al-hikmatu dhollatul mu’min 
fa haisu wajadaha, fa hua ahaqqu biha”(HR. Imam 
Turmudzi, dan dikatakan hadis hasan); 

d. Sebuah pena menancap ke bawah memiliki makna 
semangat dan kegigihan untuk senantiasa berkarya; 

e. Sebuah teks berbunyi “Institut Agama Islam Tarbiyatut 
Tholabah” menegaskan bahwa Institusi IAI TABAH 
berada di bawah naungan Pondok Pesantren 
Tarbiyatut Tholabah; 

f. Tulisan simbolik IAI TABAH memiliki makna 
kekuataan dan kekokohan institusi perguruan tinggi; 

g. Sebuah kata “LAMONGAN” menegaskan bahwa IAI 
TABAH adalah perguruan tinggi yang berada di 
kabupaten Lamongan; 

h. Warna hijau muda pada keseluruhan warna lambang 
memiliki makna ketulusan, kenyamanan, kesuburan 
dan kedamaian; 

i. Warna Kuning memiliki makna semangat dan 
keagungan cita-cita 
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Lambang sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: 

 
 

IAI TABAH memiliki bendera berbentuk empat persegi 
panjang dengan ukuran panang berbanding lebar 3:2 
(tiga berbanding dua) berwarna dasar putih dan di 
tengahnya terdapat lambang IAI TABAH. Bendera IAI 
TABAH sebagaimana dimaksud sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
Bendera IAI TABAH sebagaimana dimaksud memiliki 
makna: 
a. Warna putih memiliki makna kesucian dan ketulusan 

dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; 
dan 

b. Posisi lambang IAI TABAH di tengah memiliki makna 
keseimbangan antar komponen sivitas akademika IAI 
TABAH. 

 
Sedangkan Fakultas di lingkungan IAI TABAH memiliki 
bendera berbentuk empat persegi panjang dengan 
ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding 
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dua) dengan warna dasar berbeda pada masing-masing 
bendera, di tengahnya terdapat lambang IAI TABAH, dan 
tulisan singkatan masing-masing fakultas berwarna 
hitam. 
 
Bendera dan warna yang dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut: 
a. Bendera Fakultas Tarbiyah berwarna dasar biru tua 

dengan kode CMYK 95,79, 24, 38 dengan gambar 
sebagai berikut: 
 

 
b. Bendera Fakultas Dakwah berwarna dasar hijau tua 

dengan kode CMYK 75, 01,88, 0 dengan gambar 
sebagai berikut: 

 
 
 



Moving a Step Forward For a Better Quality| 43 
 

c. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna 
dasar hijau muda dengan kode CMYK 60, 10, 10, 0 
dengan gambar sebagai berikut: 

 
d. Bendera Fakultas Ushuluddin berwarna dasar kuning 

dengan kode CMYK 0, 0, 100, 0 dengan gambar sebagai 
berikut: 

 
 
IAI TABAH memiliki himne dan mars. Himne 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melukiskan rasa 
cinta dan bangga terhadap almamater, bangsa, negara, 
dan agama. Himne sebagaimana dimaksud sebagai 
berikut: 
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HYMNE IAI TABAH 
Cipt. Marsikhan Manshur 

diubah sebagian liriknya Oleh Imam Azhar 

 

Denganmu wahai almamater kami 

Jasamu pemimpin serta dosen kami 

Serta handai tolan semua 

Kami maju mengabdi demi Negara dan bangsa 

 

Ref:   Kau mendampingi slalu tugas studi kami 

Kau mendampingi slalu pengabdian kami 

  Cita-cita sesuai ajaran agama 

Tuk capai cita-cita sesuai ajaran agama 

 

(IAI TABAH 3x IAI TABAH 3x ) 2x 

Al mamater pujaanku, harapan masa depanku 

  Di bawah karunia beserta Rahmat Allah 

 
Mars sebagaimana dimaksud melukiskan semangat 
pengabdian terhadap almamater, bangsa, negara, dan 
agama. Mars sebagaimana dimaksud adalah sebagai 
berikut: 

MARS IAI TABAH 
Cipt. Marsikhan Manshur 

Lirik lagu sebagian diubah oleh Imam Azhar 

 

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah 

Bertekat membimbing umat, mengabdi masyarakat 

Menuju peningkatan harkat serta martabat 

Tuk capai kebahagiaan dunia dan akhirat 

 

Tumbuhkan kesadaran berilmu pengetahuan 

Bangkitkan kembangkan keluasan berwawasan 

Berfikir keagamaan demi moral keilmuan 

Tuk ciptakan ilmuan berwawasan kemanusiaan 

Reff :  

Gerakkan pikiranmu, tabahkan hatimu 

Teguhkan pendirianmu, berikan dharma baktimu 

Itulah prinsip civitas akademika 

Institut Agama Islam tarbiyatut Tholabah 
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IAI TABAH memiliki busana Akademik dan busana 
Almamater. Busana akademik sebagaimana dimaksud 
terdiri atas busana pimpinan, profesor, senat dan 
wisudawan. Busana akademik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berupa toga jubah, gordon, dan atribut 
lainnya. Busana almamater sebagaimana dimaksud terdiri 
atas jas dan dasi. Jas almamater sebagaimana dimaksud 
[ada ayat (4) berwarna hijau muda (pupus). Jas 
almamater sebagaimana dimaksud di bagian dada diri 
terdapat logo IAI TABAH. Dasi almamater sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) berwarna biru metalik. Dasi 
almamater sebagaimana dimaksud di bagian depan 
tengah terdapat logo IAI TABAH.  
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BAB III 

KODE ETIK MAHASISWA IAI TABAH 
 
 

Dalam rangka menjamin keberlangsungan tri dharma 
perguruan tinggi IAI TABAH yang kondusif, pihak institusi 
IAI TABAH menerbitkan beberapa peraturan yang harus 
dipedomani oleh seluruh sivitas akademika IAI TABAH 
(khususnya mahasiswa).2 Peraturan-peraturan yang dibuat 
oleh IAI TABAH merujuk pada peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia 
khususnya yang mengatur pendidikan tinggi,3 statuta IAI 
TABAH dan AD/ART Yayasan pondok pesantren Tarbiyatut 
Tholabah Kranji Paciran Lamongan. 

 
 

A. Identitas Mahasiswa 

Mahasiswa IAI TABAH adalah peserta didik yang terdaftar 
dan belajar pada INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT 
THOLABAH (IAI TABAH).4 

 

B. Kode Etik Mahasiswa 

Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman sikap tingkah laku 
dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa 
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH (IAI 
TABAH).  

                                                 
2Peraturan penyelenggaraan perguruan tinggi IAI TABAH terbit pada tahun 2017 
3Undang-undang SISDIKNAS nomor 23 tahun 2003; Peraturan pemerintah tentang SNP nomor 19 

tahun 2005; Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2008; Undang-undang perguruan tinggi 
nomor; peraturan DIKTIS tahun 2007 tentang kemahasiswaan 

4Peraturan  penyelenggaraan perguruan tinggi IAI TABAH terbit pada tahun 2017; selebihnya lihat 

pedoman akademik IAI TABAH. 
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Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat 
harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban 
mahasiswa.5 

 
1. Etika Umum Mahasiswa 

 
a. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur 

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH 
(IAI TABAH). 

b. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat 
menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil 
yang sebaik-baiknya.  

c. Menghormati dosen, karyawan, sesama mahasiswa, 
dan masyarakat serta menyayangi adik tingkat. 

d. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal 
yang positif. 

e. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas dan seluruh 
kegiatan kampus secara disiplin. 

f. Berusaha dengan sungguh-sungguh memenuhi 
komitmen waktu. 

g. Menjalankan prinsip akademik IAI TABAH 
“BERLIAN CEMERLANG” (Bertanggungjawab, 
Disiplin, Amanah, Cepat, Meringankan, dan 
Langsung). 

 
2. Etika Mahasiswa dalam Berpakaian 

 
a. Di luar perkuliahan: Mahasiswa harus selalu 

berpakaian yang sopan (tidak bercelana pendek 
bagi laki-laki dan bagi wanita harus 
memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan 

                                                 
5Lihat peraturan  penyelenggaraan perguruan tinggi IAI TABAH terbit pada tahun 2017 
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cadar, burkah dan sejenisnya), namun tetap 
mencerminkan sikap insan yang terpelajar. 

b. Bagi pria tidak mengenakan accessoris seperti 
anting baik di telinga maupun di tempat lain, tidak 
berambut panjang dan atau disemir. 

c. Pakaian perkuliahan bagi mahasiswa wajib 
mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: 
pakaian menutup aurat, sopan dan terlihat 
wajahnya, memakai rok atau sejenisnya, serta tidak 
memakai cadar. bagi laki-laki: pakaian sopan, celana 
kerja (bukan jeans), atau batik, serta mengenakan 
kaos oblong. 

d. Pakaian resmi mahasiswa saat kegiatan di dalam/ di 
luar kampus adalah pakaian hitam atasan putih dan 
bawahan hitam ditambah dengan jaket almamater. 

e. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan 
dan kerapihan pakaiannya. 

  
3. Etika Mahasiswa dalam Pergaulan 

 
a. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling 

menghormati/menghargai kepada dosen, tenaga 
kependidikan dan sesama mahasiswa. 

b. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan 
sikap saling menghargai. 

c. Melakukan pergaulan secara wajar dengan 
menghormati nilai-nilai agama, susila, sosial, dan 
kesantunan. 

d. Menjaga jarak dengan mahasiswa lain jenis (laki-laki 
dan perempuan) baik di dalam lingkungan kampus 
atau di luar kampus. 
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4. Kewajiban Mahasiswa 

a. Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi 
dan akademik setiap semester. 

b. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik 
dengan dosen pembimbing akademik sebelum 
melakukan registrasi akademik. 

c. Mahasiswa wajib datang 10 menit sebelum 
perkuliahan dimulai 

d. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka 
di dalam kelas minimal 80% dari total jumlah 
pertemuan. 

e. Mahasiswa wajib mematuhi semua peratuan yang 
berlaku di lingkungan INSTITUT AGAMA ISLAM 
TARBIYATUT THOLABAH (IAI TABAH). 

f. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Ujian (KU) 
pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian 
akhir semester.  

g. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan 
administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan 
perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas 
akhir/skripsi, dan Wisuda. 

h. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan 
untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas 
akhir/skripsi dan kegiatan ke luar kampus. 

i. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan 
praktikum, PPL, dan KKN yang diadakan di kampus. 

j. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat 
melakukan kegiatan KKN, PPL dan penelitian dalam 
rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi. 
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k. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua 
kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama 
mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian. 

 
5. Hak Mahasiswa 

a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester 
untuk suatu matakuliah setelah menghadiri 
perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari 
pertemuan yang terjadwal pada suatu semester. 

b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah 
semester dan atau ujian akhir semester berhak 
mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian 
susulan jika telah tidak melanggar peraturan. 

c. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas 
dan mengikuti semua jenis ujian berhak 
mendapatkan nilai dari dosen. 

d. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PPL 
dan KKN sesuai dengan ketentuan yang 
berlakuberhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari 
kegiatan  PPL dan KKN. 

e. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai sesuai 
ketentuan yang diatur oleh program studi masing-
masing. 

f. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan 
akademik untuk mengkaji ilmu pengetahuan. 

g. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran 
dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, 
bakat, kemampuan, dan kegemarannya yang 
ditetapkan oleh Institusi IAI TABAH. 

h. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkanfasilitas 
yang disediakan oleh IAI TABAH dalam rangka 
kelancaran proses belajar. 
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i. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen 
pembimbing demi kelancaran penyelesaian studi. 

j. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan 
informasi yang berkaitan dengan studinya. 

k. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan 
kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

l. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk 
pindah ke perguruan tinggi  atau program studi lain 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

m. Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan 
kemahasiswaan, baik pada tingkat IAI TABAH 
maupun di luar IAI TABAH. 

n. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan 
khusus jika menyandang cacat. 
 

6.  Larangan Mahasiswa 

Setiap mahasiswa IAI TABAH dilarang: 

a. Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau 
baju yang sobek, sarung dan sandal, rambut panjang 
dan/atau bercat, dan tato dalam mengikuti kegiatan 
akademik, layanan administrasi dan kegiatan 
kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai 
busana ketat, tembus pandang dan berdandan yang 
berlebih-lebihan. 

b. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses 
pendidikan, penelitian, keamanan, kenyamanan dan 
ketertiban kampus. 

c. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk 
menyontek, plagiat dan praktek penjokian. 

d. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat 
keterangan yang berkaitan dengan kegiatan 
akademik, administrasi maupun kemahasiswaan. 
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e. Melakukan tindakan campur tangan kepentingan 
organisasi ekstra kampus dalam pengambilan 
kebijakan organisasi intra kampus. 

f. Menggunakan kantor sekretariat organisasi 
kemahasiswaan di luar batas jam yang telah 
ditetapkan. 

g. Berboncengan dengan selain mahrom. 
h. Melakukan unjukrasa baik ke dalam atau keluar 

kampus dengan membawa identitas IAI TABAH 
i. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-

nilai moral, susila dan ajaran Islam yakni membunuh, 
merampok, mencuri, meminum minuman keras, 
menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan 
transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak 
melaksanakan sholat, tidak menjalankan puasa 
ramadlan, tindakan criminal dan tindakan tercela 
lainnya. 

j. Merusak sarana dan prasarana kampus IAI TABAH. 
 

7. Kategori Pelanggaran 

a. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap 
kode etik yang tidak menimbulkan kerugian moral 
dan material bagi IAI TABAH serta masih dapat 
dibina oleh Dewan Kehormatan kode etik mahasiswa 
IAI TABAH 

b. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap 
kode etik yang dapat menimbulkan kerugian moral 
dan material bagi IAI TABAH dan masih dapat 
ditolerir Dewan Kehormatan kode etik mahasiswa 
IAI TABAH.  

c. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode 
etik, peraturan dan perundang-undangan yang 
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berlaku serta tidak dapat ditolerir oleh Dewan 
Kehormatan kode etik mahasiswa IAI TABAH. 

 

8. Sanksi pelanggaran kode etik 

Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang 
melanggar kode etik mahasiswa terdiri atas: 
a. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau 

hilang. 
b. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi 

dan/atau akademik kemahasiswaan. 
c. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik 

tertentu. 
d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik 

dalam jangka waktu tertentu. 
e. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk 

mata kuliah tertentu dalam satu semester. 
f. Skorsing selama satu semester atau lebih dari 

kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan 
tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung 
sebagai masa studi aktif. 

g. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai 
mahasiswa IAI TABAH. 

h. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila 
melanggar Undang-undang jika dipandang perlu. 

 

9. Bentuk Sanksi 

Sanksi pelanggaran terhadap tata tertib ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. Sanksi Ringan berupa teguran lisan atau tertulis, 

ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, 
dikelauarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta 
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tidak diberikan pelayanan administrasi dan 
akademik. 

b. Sanksi Sedang berupa pencabutan hak mengikuti 
semua kegiatan akademik selama satu semester atau 
lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan 
ijazah/transkrip nilai dan/atau skorsing selama satu 
semester atau lebih dan membuat surat pernyataan 
secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran 
serupa. 

c. Sanksi Berat berupa pemberhentian dengan tidak 
hormat atau pemecatan dengan tidak hormat atau 
pencabutan gelar akademik secara tidak hormat. 

 

10. Pihak yang berwenang menjatuhkan 

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah: 
a. Dekan, Ketua Prodi, Dosen, dan kepala unit 

berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas 
pelanggaran kode etik mahasiswa. 

b. Dekan, Kepala program studi dan Rektor IAI TABAH 
berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas 
pelanggaran kode etik mahasiswa. 

c. Rektor IAI TABAH berwenang menjatuhkan sanksi 
tingkat berat atas pelanggaran kode etik mahasiswa. 
 

11. Tata cara pemberian sanksi 

a. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Dekan, 
Ketua Prodi, Dosen atau karyawan didasarkan pada 
hasil temuan pelanggaran ringan. 

b. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan, Ketua Prodi 
atau Rektor dilakukan setelah mendengarkan 
keterangan pihak yang terkait dan ditetapkan dengan 
surat keputusan. 
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c. Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor 
dilakukan atas: 
1) Usul Dewan Kehormatan kode etik yang 

tembusannya disampaikan kepada orangtua atau 
wali mahasiswa. 

2) Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
Dewan Kehormatan kode etik atas penjatuhan 
sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam 
sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan. 

3) Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat 
Keputusan. 
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BAB IV 

POLA PENGEMBANGAN KEMAHSISWAAN 
 

A. Pola Pengembangan Mahasiswa 
 
1. Latar Belakang 

Sebagai landasan konstitusional, Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 
Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 
undang-undang.  

Berdasarkan amanat UUD 1945 itu telah ditetapkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi dan Undang- undang Nomor 20 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Dengan demikian bangsa Indonesia patut bersyukur, 
karena landasan, tujuan dan arah penyelenggaraan 
pendidikan tinggi di Indonesia semakin menjadi jelas, 
lebih kokoh, lebih lengkap, dan mempunyai kepastian 
hukum. 

Khusus mengenai kualitas manusia Indonesia, dalam 
UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 tentang Tujuan 
Pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
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manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokrasi serta bertanggung jawabMahasiswa 
merupakan salah satu bagian dari sumberdaya manusia 
Indonesia dan sekaligus merupakan aset bangsa yang 
kelak akan menjadi generasi penerus dalam 
pembangun bangsa.  

Di sisi lain, mahasiswa merupakan insan yang 
memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari 
sivitas akademika dan bagian dari generasi muda yang 
terlatih sebagai pelaku sejarah yang ikut berperan dan 
menentukan sejarah perkembangan bangsa Indonesia. 
Dalam upaya mewujudkan bangsa dan masyarakat 
Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan 
batin sebagai landasan menuju masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila, peranan pendidikan 
tinggi amat penting dan strategis. Pendidikan tinggi 
melalui kegiatan penelitian dan keilmuan dapat 
menghasilkan berbagai pemikiran dan konsepsi untuk 
memajukan harkat dan martabat manusia serta budaya 
bangsa melalui kegiatan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan karya seni yang 
bermutu sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 
Dalam pada itu telah terbukti pula bahwa dalam sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia, generasi muda 
mahasiswa telah berperan sebagai pelopor : 

a. Pada tahun 1908 mahasiswa telah membangkitkan 
kesadaran bangsa Indonesia melalui Budi Oetomo. 

b. Pada tahun 1928 mahasiswa telah merintis kelahiran 
bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda 28 
Oktober 1928. 
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c. Menjelang tahun 1945, mahasiswa turut berperan 
dalam mempercepat kemerdekaan Indonesia tanggal 
17 Agustus 1945 atau kelahiran Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

d. Pada tahun 1946-1949 yang merupakan masa perang 
kemerdekaan, para mahasiswa bergabung di dalam 
Tentara Pelajar (TP/TRIP) bahu membahu dengan 
rakyat dan TNI untuk melawan Belanda. 

e. Pada tahun 1966, para mahasiswa bersama ABRI 
secara aktif berperan dalam melahirkan Orde Baru 
yang mengakhiri kehadiran Orde Lama. 

f. Pada tahun 1998, para mahasiswa bersama 
komponen reformis lainnya, secara aktif berperan 
dalam melahirkan orde reformasi yang mengakhiri 
pemerintah orde baru. 

Mengingat mahasiswa merupakan aset nasional 
dan sumber daya insani yang strategis maka perlu 
diberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk 
mengaktualisasikan diri secara utuh dan bertanggung 
jawab. Sebagai sivitas akademika dalam rangka 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
dan sekaligus merupakan mitra dosen dalam proses 
belajar mengajar yang dialogis. Sedangkan dalam 
proses pengembangan diri mahasiswa, para 
pembimbing kemahasiswaan senantiasa menunjukkan 
sikap ulur tangan dan sedikit mungkin campur tangan. 

Demikian pula dalam menata organisasi 
kemahasiswaan di perguruan tinggi senantiasa 
berpegang pada prinsip dari, oleh dan untuk 
mahasiswa. Sebagai unsur terpelajar dari generasi 
muda, mahasiswa diharapkan senantiasa peka terhadap 
masalah yang berkembang di tengah-tengah 
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masyarakat dan diberi peluang untuk turut serta dalam 
pembangunan nasional. Sebagai warga negara yang 
telah dewasa mahasiswa memilki hak dan kewajiban 
yang sama dengan warga negara yang lainnya. 
Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut diatas, 
maka pengembangan kemahasiswaan merupakan tugas 
nasional yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab 
bersama antara pemerintah,swasta dan masyarakat. 
Secara operasional pengembangan kemahasiswaan 
seyogyanya diselenggarakan dengan strategi dan 
pendekatan yang tepat yaitu dengan memperhatikan 
seluruh komponen seperti sasaran, materi, metode, 
sarana, dan kelembagaan. 

2. Masalah Umum  

Pada umumnya, kebijakan yang ada di berbagai 
perguruan tinggi saat ini mencerminkan keadaan yang 
relatif sama yaitu belum adanya keterpaduan antara 
kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. 
Kondisi ini jelas kurang kondusif untuk mendorong 
keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 
yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan 
aktualisasi diri mahasiswa: 

a. Secara kuantitatif, masih sangat sedikit mahasiswa 
yang berminat pada program pengembangan 
penalaran dan keilmuan; bakat, minat, dan 
kemampuan; kesejahteraan; kepedulian sosial; dan 
kegiatan penunjang. Keadaan ini antara lain 
dilatarbelakangi oleh tingginya biaya perkuliahan 
yang mengakibatkan mereka ingin cepat selesai dan 
segera mencari pekerjaan untuk mendapatkan 
penghasilan. Oleh karena itu untuk dapat lebih 
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banyak lagi melibatkan mahasiswa, maka kegiatan 
kemahasiswaan selain ditujukan untuk 
mengembangkan kepribadian mahasiswa, sebaiknya 
juga ditujukan untuk mengembangkan keahlian/ 
ketrampilan yang mendukung mereka untuk 
memudahkan dalam mancari kerja dan menciptakan 
pekerjaan. 

b. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam organisasi 
mahasiswa intra perguruan tinggi jumlahnya relatif 
kecil, akan tetapi ketika terjadi peristiwa yang 
menyangkut kepentingan masyarakat luas, 
mahasiswa dengan cepat menunjukkan sikapnya 
melalui protes yang cenderung reaktif dan sporadis. 
Keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas semacam ini, 
di satu sisi bernilai positif karena mereka 
menunjukkan tingkat kepekaan dan kepedulian 
sosial yang tinggi. Tetapi disisi yang lain bernilai 
negatif karena dalam mengekspresikan protes 
cenderung mengabaikan kaidah-kaidah akademik 
yang dijunjung tinggi di perguruan tinggi. 

c. Keterlibatan organisasi ekstra perguruan tinggi 
secara langsung di dalam kampus akan dapat 
berdampak pada pengkotak-kotakan mahasiswa 
yang selanjutnya dapat mengakibatkan perpecahan 
dan konflik di kalangan mahasiswa. Keterlibatan 
semacam ini jelas bertentangan dengan 
Kepmendikbud Nomor 155/U/1998, tentang 
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di 
Perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen Pendidikan 
Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002, tentang 
Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai 
Politik dalam Kehidupan Kampus. 



Moving a Step Forward For a Better Quality| 61 
 

d. Mahasiswa cenderung menafsirkan Kepmendikbud 
Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum 
Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, 
sebagai pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada 
mahasiswa tanpa memperhatikan kedudukan, fungsi 
dan tanggung jawabnya. Kesalahpengertian ini 
terjadi karena adanya kalimat dalam Kepmendikbud 
pasal 2, bahwa: Organisasi kemahasiswaan di 
perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan 
prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan 
memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar 
kepada mahasiswa. Padahal pada pasal 6 
Kepmendikbud tersebut diatur bahwa Derajat 
kebebasan dan mekanisme tanggungjawab 
organisasi kemahasiswaan intra-perguruan tinggi 
terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui 
kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan 
perguruan tinggi, dengan tetap berpedoman bahwa 
pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggung 
jawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan atau 
yang mengatasnamakan perguruan tinggi. 

e. Kesalah-pengertian semacam ini, berdampak pada 
sikap mahasiswa yang merasa berhak untuk 
mengabaikan wewenang pimpinan perguruan 
tinggi untuk mengatur Ormawa di kampus. Kesalah-
pengertian ini perlu segera diatasi melalui berbagai 
kegiatan yang difasilitasi oleh pimpinan perguruan 
tinggi. 

3. Tujuan Pengembangan Kemahasiswaan 
a. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai 

dengan visi dan misi pendidikan tinggi. 
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b. Mengembangkan penalaran dan keilmuan; 
penelusuran bakat, minat, dan kemampuan; 
kesejahteraan; kepedulian sosial; dan kegiatan 
penunjang, berlandaskan pada kaidah akademis, 
moral, dan etika ilmu pengetahuan serta 
kepentingan masyarakat. 

c. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas 
program dan sarana penunjangnya. 
  

4.  Sasaran Pengembangan Kehasiswaan 
 
Mahasiswa sebagai insan akademis, dituntut mampu 

memahami etika, tatacara berkomunikasi, penggunaan 
nalar dalam bertindak, pemahaman terhadap hak, 
tanggungjawab, dan kewajiban sebagaimana yang 
diharapkan, baik sebagai bagian dari masyarakat 
kampus, maupun sebagai warga negara Indonesia. 
Dalam menanggapi berbagai peristiwa sosial baik di 
tingkat lokal maupun nasional mahasiswa selayaknya 
berperan sebagai warga masyarakat akademik, 
sehingga citranya mantap sebagai komponen sivitas 
akademika. Mahasiswa hendaknya lebih tampil sebagai 
kekuatan moral (moral force) yang menyuarakan 
nurani masyarakat (social conscience).  

 
Citra ini yang perlu dikukuhkan oleh perilaku 

mahasiswa umumnya, bukan sekadar citra sebagai 
demonstran yang menyuarakan sikap tidak setuju atau 
menentang tanpa menawarkan alternatif 
pemecahannya. Dalam mengungkapkan ketidak-
setujuan atau penolakan, mahasiswa sebaiknya 
menyarankan pula hasil pemikirannya dalam bentuk 
alternatif jalan keluar pemecahan masalah. Sebagai 
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akibat dari globalisasi, pada saat sekarang ini terjadi 
perubahan yang sangat cepat di tingkat lokal, nasional 
maupun intemasional.  

Mahasiswa perlu dibekali kemampuan 
menganalisis dan mengantisipasi perubahan yang 
terjadi ini, melalui berbagai forum akademik seperti 
pelatihan, lokakarya (workshop) ataupun seminar-
seminar dengan pembicara tingkat nasional maupun 
internasional. Melalui kegiatan seminar diharapkan 
terjadi pengkayaan pemahaman terhadap masalah yang 
dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini maupun di 
masa depan. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan 
ketajaman analisis terhadap dampak globalisasi pada 
bangsa Indonesia serta masa depan bangsa. 

5.  Pola Pengembangan Kemahasiswaan 

Pengelolaan pendidikan tinggi dengan paradigma 
baru telah mengalami perubahan sistem yakni semula 
bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Meskipun 
perguruan tinggi di Indonesia mempunyai latar 
belakang sejarah serta visi dan misi, pengorganisasian, 
dan model kepemimpinan yang berbeda satu sama lain, 
namun tetap terikat pada satu tujuan, yakni mencapai 
pengelolaan perguruan tinggi yang sehat, sehingga 
mampu berkontribusi pada daya saing bangsa. 
Sehubungan dengan itu, maka perguruan tinggi IAI 
TABAH memegang peranan penting dalam 
mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa, yang 
pada hakikatnya mencakup: 

a. Pengembangan kemampuan intelektual, 
keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual 
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mahasiswa, agar menjadi warga negara yang 
bertanggungjawab serta berkontribusi pada daya 
saing bangsa. 

b. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral 
dalam mewujudkan masyarakat madani (civil 
society) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis 
pada partisipasi publik. 

c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk 
mendukung pengembangan dan aktualisasi diri 
mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani 
maupun rohani. 

Untuk pencapaian pengembangan kemahasiswaan 
dibutuhkan dukungan dalam bentuk: peraturan, 
keterlibatan staf pengajar, kepedulian pimpinan, 
fasilitas pendukung kegiatan, dan pendanaan. 
Keterlibatan staf pengajar perlu mendapat perhatian 
khusus, karena keterlibatan mereka sebagai 
pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang dulu 
berperan sebagai regulator dan eksekutor, kini berubah 
menjadi pemberdaya, fasilitator dan motivator. Dalam 
rangka memenuhi peran perguruan tinggi 
mempersiapkan mahasiswa, disusunlah pola 
pengembangan kemahasiswaan yang merupakan 
rujukan bagi para pembuat kebijakan dan para 
pembimbing/pendamping kemahasiswaan.  

Keberadaan rujukan ini menjadi penting, karena 
sejak bergulir reformasi ketatanegaraan yang disertai 
dengan euphoria kebebasan yang berlebihan dan 
cenderung tidak berkesudahan yang mengakibatkan 
sendi-sendi pola pengembangan kemahasiswaan di 
perguruan tinggi terabaikan.  
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Euphoria kebebasan yang berlebihan ini, antara 
lain, terlihat dari sejumlah mahasiswa yang secara 
terbuka melakukan kegiatan di kampus dengan 
menggunakan atribut organisasi politik ataupun 
organisasi ekstra-perguruan tinggi, tanpa 
sepengetahuan/izin pimpinan perguruan tinggi. 
Kegiatan semacam ini jelas merupakan pengabaian 
terhadap Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang 
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaaan di 
Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi No. 26/DIKTI/Kep/2002, tentang 
Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai 
Politik dalam Kehidupan Kampus. Bila kondisi semacam 
ini terus berlangsung, maka dalam jangka panjang 
dikhawatirkan kampus tidak lagi merupakan sumber 
kekuatan moral, tetapi lebih merupakan sumber 
kekuatan politik praktis. 

Pengembangan kemahasiswaan di perguruan 
tinggi yang merupakan bagian integral dari 
pembangunan pendidikan tinggi secara menyeluruh 
harus merujuk pada HELTS yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.  

Dengan demikian, kegiatan mahasiswa di dalam 
kampus harus mencakup pengembangan organisasi 
mahasiswa yang sehat, pembinaan sumberdaya 
manusia yang berkualitas yang mencerminkan otonomi 
dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. Pengembangan kemahasiswaan 
adalah suatu upaya yang dilakukan dengan penuh 
kesadaran, berencana, teratur, terarah, dan 
bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan 
kurikuler melalui organisasi kemahasiswaan. 
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Berdasarkan pola pikir tersebut, maka pola 
pengembangan kemahasiswaan di IAI TABAH 
diselenggarakan untuk mencapai sasaran umum dan 
sasaran khusus. 

Sasaran umum pola pengembangan 
kemahasiswaan di IAI TABAH meliputi membentuk 
manusia yang berjiwa Pancasila, berjiwa 
kepemimpinan yang baik, berdedikasi dan kepeloporan 
dalam pembangunan, serta memiliki ketahanan fisik 
dan mental yang tangguh. Para mahasiswa sebagai 
warga negara Indonesia perlu dididik agar berjiwa 
Pancasila, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa serta berbudi luhur, berwawasan 
kebangsaan yang luas, terbuka dan mampu 
bermusyawarah serta memiliki tanggung jawab sosial 
yang tinggi.  

Para mahasiswa sebagai generasi muda diberikan 
peluang untuk mengembangkan dirinya melalui 
kegiatan organisasi kemahasiswaan, kegiatan 
komunikasi dan latihan manajemen yang terarah dalam 
rangka memantapkan sikap, wawasan dan kemampuan 
kepemimpinan sebagai generasi penerus di masa 
depan. Para mahasiswa diberi peluang untuk 
mengembangkan kemandirian guna memperoleh 
dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan melalui 
kagiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif serta 
produktif dengan mengamalkan dan mengabdikan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta seni bagi 
pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Para 
mahasiswa dididik dan dilatih untuk dapat memiliki 
ketahanan fisik dan mental yaitu sehat jasmani dan 
rohani, berkepribadian yang mantap serta memiliki 
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rasa tanggung jawab dan disiplin tinggi yang pada 
gilirannya akan dapat menunjang ketahanan nasional. 

Sasaran khusus pola pengembangan mahasiswa di 
IAI TABAH adalah membangun sikap ilmiah dan sikap 
profesional. Para mahasiswa dididik dan dilatih agar 
memiliki sikap ilmiah yang meliputi:  
a. hasrat ingin tahu, dan belajar terus menerus;  
b. daya analisis yang kritis dan tajam;  
c. jujur;  
d. rasa tanggung jawab yang tinggi;  
e. terbuka terhadap pendapat baru, pendapat yang 

berbeda dan kritik;  
f. sikap bebas dari prasangka;  
g. berorientasi ke masa depan;  
h. sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi 

keilmuan.  
 

Para mahasiswa perlu diberi motivasi dan tantangan 
agar memiliki sikap profesional yang meliputi:  
a. keinginan untuk mencapai tingkat keahlian yang 

lebih tinggi;  
b. kemandirian dan kemahiran sesuai minat ilmu, bakat 

dan kemampuan serta arah profesi;  
c. etika profesi yang tinggi;  
d. kesejawatan yang tinggi. 

 
6. Strategi Pengembangan Kemahasiswaan 

a. Sosialisasi secara terus-menerus atas aturan yang 
jelas mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, yakni 
Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang 
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di 
Perguruan Tinggi, tata cara penggunaan sarana 
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kampus, maupun tata cara melakukan kegiatan di 
kampus dan sebagainya. 

b. Kepedulian pimpinan perguruan tinggi dan dosen 
terhadap kegiatan kemahasiswaan. Permasalahan 
dan kegiatan pengembangan kemahasiswaan bukan 
hanya merupakan tanggungjawab pimpinan 
perguruan tinggi saja. Keberhasilan atau kemajuan 
yang dicapai dalam pengembangan kemahasiswaan 
tergantung pada seberapa besar keterlibatan 
pimpinan perguruan tinggi serta para staf pengajar 
dari perguruan tinggi tersebut dalam kegiatan 
pengembangan kemahasiswaan. Artinya di dalamnya 
termasuk peranan staf pengajar dalam penyampaian 
pesan moral terhadap sikap dan perilaku seorang 
mahasiswa di kampus, memotivasi dan 
membangkitkan kreativitas, penyadaran terhadap 
hak dan kewajiban mahasiswa, pemberian fasilitas 
dan dukungan serta pembimbing / pendampingan 
oleh dosen dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. 

c. Mengembangkan komunikasi yang intensif diantara 
pimpinan perguruan tinggi dengan para mahasiswa 
dari berbagai Ormawa yang diakui eksistensinya di 
kampus untuk menghindari adanya miskomunikasi. 

d. Melakukan pergeseran paradigma dari program 
kemahasiswaan yang yang didominasi oleh wawasan 
politik menuju ke program kemahasiswaan yang 
mengutamakan atau berfokus pada mempersiapkan 
mahasiswa agar mandiri dalam memasuki dunia 
kerja serta tangguh menghadapi tantangan di masa 
depan. 

e. Melakukan dan mendorong berbagai kegiatan 
unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan 
keilmuan, pembangkitan semangat kewirausahaan, 
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peningkatan daya saing, kepekaan sosial, dan, 
keagamaan. 

f. Membentuk suasana yang kondusif agar mahasiswa 
tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis sehingga 
mahasiswa tidak menjadi terkotak- 
kotak. Hal ini antara lain dengan tidak memberi izin 
organisasi ekstra perguruan tinggi maupun 
organisasi lainnya yang merupakan underbouw dari 
parpol untuk mempunyai eksistensi di dalam 
kampus. 

g. Perguruan tinggi mengangkat staf pengajar sebagai 
pembimbing/ pendamping kegiatan kemahasiswaan 
bagi setiap UKM (Unit Kegiatan Kemahasiswaan) 
dengan menjalankan peran sebagai pemberdayaan, 
fasilitator dan motivator. Diharapkan dengan adanya 
pembimbing/ pendamping kemahasiswaan ini, 
kegiatan Ormawa tidak sekedar merupakan kegiatan 
yang statis-rutin, tetapi merupakan kegiatan yang 
dinamis-kreatif, terencana, dan berkesinambungan. 

h. Dalam rangka pengembangan sikap dan jatidiri 
mahasiswa sebagai insan akademis, perlu dilakukan 
kegiatan peningkatan wawasan dan kualitas 
mahasiswa melalui berbagai kegiatan terstruktur 
seperti seminar, diskusi, lokakarya dan lain-lain. 

i. Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran sebagai 
stimulan untuk mengembangkan kegiatan kemaha-
siswaan. 

j. Perguruan tinggi memberikan penghargaan kepada 
mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemaha-
siswaan yang menunjukkan prestasi/ 
pengabdiannya, baik dalam bentuk materi maupun 
bentuk penghargaan lainnya. 
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k. Perguruan tinggi memberikan sanksi kepada 
mahasiswa dan pembimbing/ pendamping kemaha-
siswaan yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan peraturan yang berlaku. 

 

7. Program Pengembangan Kemahasiswaan 

Pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, 
oleh karena itu, citra yang harus ditampilkan oleh 
mahasiswa adalah citra yang mencerminkan 
kemampuan intelektualnya. Citra ini antara lain tampil 
dalam perwujudan daya nalar dan daya analisis yang 
kuat dan tajam terutama dalam menuangkan gagasan 
untuk penyusunan program dan kegiatan 
kemahasiswaan yang realistis dan berkualitas.  

Program pengembangan kemahasiswaan disusun 
mengacu pada kondisi mahasiswa saat ini serta 
berpedoman pada strategi pengembangan kegiatan 
kemahasiswaan. Sebagai catatan perlu diingatkan 
bahwa dunia kemahasiswaan selalu mengalami 
perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. 
Bagi para penyusun program pengembangan 
kemahasiswaan di perguruan tinggi diperlukan 
pemahaman terhadap masalah kemahasiswaan yang 
ada pada saat tertentu. Dinamika kehidupan 
kemahasiswaan dipengaruhi oleh baik faktor internal 
yang ada di perguruan tinggi bersangkutan, maupun 
faktor eksternal yang ada di tingkat lokal, regional 
maupun nasional serta internasional. Kegiatan dalam 
program pengembangan kemahasiswaan di IAI TABAH 
pada dasarnya dapat dikelompokan atas: 
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a. Penalaran dan Keilmuan 

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang 
bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang 
daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan 
meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman 
profesi, dan kerjasama mahasiswa dalam timbal balik 
pada perguruan tingginya maupun antar perguruan 
tinggi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan ini dapat 
berbentuk; Pekan Ilmiah Mahasiswa; Lomba Karya 
Tulis Mahasiswa (LKTM); Pengembangan Kreativitas 
Mahasiswa (PKM); Mahasiswa Berprestasi; 
Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa (PPKM);  Co-
operative education, dan kegiatan lain yang sejenis. 

b. Bakat, Minat, dan Kemampuan 

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, 
menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, 
kepramukaan, belanegara, cinta alam, jurnalistik, dan 
bakti sosial. Kegiatan ini dapat berbentuk; Latihan 
Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), Pekan 
Olahraga Mahasiswa (POSMA), POM ASEAN, Pekan 
Seni Mahasiswa; kepramukaan, Penerbitan buletin 
dan majalah kampus; Kewirausahaan; dan kegiatan 
lain yang sejenis. 

c. Kesejahteraan 

Program yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan fisik, mental, dan kerohanian 
mahasiswa. Kegiatan ini dapat berbentuk; Beasiswa; 
aAsrama Mahasiswa; Kantin Mahasiswa; Koperasi 
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Mahasiswa (Kopma); Musabaqah Tilawatil Quran 
(MTQ), Musahaqoh Fahmil Quran (MFQ), Musabaqoh 
Syarhil Quran (MSQ); dan kegiatan lain yang sejenis.  

d. Kepedulian Sosial 

Program yang bertujuan untuk meningkatkan 
pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa 
persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan 
kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, 
kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
beregara yang bermartabat. Kegiatan ini dapat 
berbentuk; Pelatihan Pendidikan Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba dan Pencegahan 
Penyebarluasan HIV/AIDS; Pengembangan Desa 
Binaan; Dialog Kemahasiswaan; dan kegiatan lain 
yang sejenis. 

e. Kegiatan Penunjang 

Program yang bertujuan untuk meningkatkan 
sikap dan kemampuan mahasiswa dalam proses 
pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan 
ini dapat berbentuk; Pelatihan Pelatih Orientasi 
Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan (PP 
OPPEK); Pelatihan Pelatih Latihan Ketrampilan 
Manajemen Mahasiswa (PP-LKMM); Pelatihan 
Pembimbing/Pendamping Penalaran mahasiswa 
(PPPM), dan kegiatan lain yang sejenis.  

Program penunjang lainnya yang bertujuan 
untuk meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan 
kemahasiswaan. Kegiatan ini dapat berbentuk; 
pengembangan sistem informasi kemahasiswaan, 
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
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kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan lain yang 
sejenis. 

________________________ ------ _____________________________ 
 
 
 

B. Pola Pengembangan Kebijakan Mahasiswa 
 
1. Visi dan Misi Bidang Kemahasiswaan 

 
a. Visi 

Visi yang hendak dicapai melalui kebijakan 
pengembangan kemahasiswaaan di IAI TABAH 
adalah “Mahasiswa IAI TABAH Yang Unggul Dalam 
Penguasaan Ilmu dan Teknologi serta Kompetitif 
di Dunia Kerja”.  

b. Misi 

Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut:  

1) Mengembangkan jiwa dan semangat keunggulan 
dalam pencapaian keilmuan, teknologi dan 
kecintaan Agama dan Bangsa;  

2) Meningkatkan dedikasi dan kepeloporan dalam 
pengembangan keilmuan dan teknologi serta 
pembangunan;  

3) Meningkatkan semangat belajar untuk menguasai 
ilmu dan teknologi;  

4) Mengembangkan kemampuan soft skills melalui 
proses belajar mengajar dan kegiatan organisasi 
kemahasiswaan; dan mengembangkan jiwa dan 
sikap kewirausahaan. 
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2. Rencana Strategis Bidang Kemahasiswaan 

Sebagaimana termaktub dalam isu utama rencana 
strategis IAI TABAH tahun 2017-2027, salah satunya 
adalah peningkatan daya saing nasional dan 
Internasional yaitu melalui peningkatan kualitas dari 
seluruh sumberdaya yang dimiliki IAI TABAH 
khususnya mahasiswa sebagai unsur penting dalam 
proses regenerasi kepemimpinan bangsa.  

Untuk mewujudkan hal tersebut IAI TABAH 
menjabarkan isu strategis tersebut ke dalam enam 
bidang kebijakan yang salah satunya adalah bidang 
pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan. Dalam 
penjabarannya, untuk meningkatkan daya saing lulusan 
di masyarakat, diperlukan pengembangan soft skill bagi 
mahasiswa IAI TABAH.  

Hal ini juga dijelaskan dalam kebijakan dasar pada 
rencana program 2017-2027 bidang pengembangan 
pendidikan dan kemahasiwaan yang menyatakan 
bahwa INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT 
THOLABAH memberikan kesempatan dan keterampilan 
kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembangan 
dengan optimal; dan memberikan ruang yang cukup 
bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat dan 
pembinaan diri. Untuk itu pola pembinaan 
kemahasiswaan di IAI TABAH diarahkan pada 
pengembangan budaya kampus yang mengintegrasikan 
antara pembinaan intra-kurikuler melalui kegiatan 
proses belajar mengajar dengan pembinaan ekstra-
kurikuler yang menyangkut pembinaan penalaran, 
minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa.  
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Pengembangan secara sinergi semacam ini 
memungkinkan terjadinya pembentukan jati diri 
mahasiswa seutuhnya serta memadukan 
pengembangan kemampuan intelektual dengan soft-
skills, yang diperlukan mahasiswa kelak dalam 
kehidupan bermasyarakat. Program pengembangan 
kemaha-siswaan semacam ini akan mendukung 
pencapaian kompetensi lulusan secara utuh untuk 
mampu berperan dalam masyarakat secara cerdas, 
bermartabat dan bertanggungjawab menurut 
profesinya masing-masing.  

a. Program Pengembangan Kelembagaan Kemaha-
siswaan 

Tujuan dari program ini adalah 
mengembangkan organisasi dan manajemen 
kemahasiswaan dalam struktur organisasi IAI 
TABAH yang otonom dengan manajemen yang sehat, 
melalui:  

1. Penataan struktur dan fungsi lembaga-lembaga 
kemahasiswaan dilakukan dengan menyelesaikan 
persoalan kelembagaan internal mahasiswa.  

2. Peningkatan fungsi peran dari pemberdayaan 
kelembagaan mahasiswa.  

3. Pengembangan jaringan komunikasi kelembagaan 
dengan PTN/PTS di seluruh Indonesia atau di luar 
negeri.  

b. Program Peningkatan Penalaran Ilmiah, Minat 
dan Bakat, dan Kesejahteraan mahasiswa. 

Tujuan program ini adalah untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi mahasiswa yang secara langsung 
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berdampak pada terciptanya lingkungan akademik 
yang kondusif bagi Institusi, melalui:  

1) Peningkatan daya nalar ilmiah mahasiswa dengan; 
mengadakan pelatihan metodologi penelitian bagi 
mahasiswa, mengadakan konsultasi pembuatan 
proposal bersama kelompok kerja, mengadakan 
evaluasi terhadap proposal yang disusun oleh 
mahasiswa, mengadakan lomba penalaran ilmiah 
bagi mahasiswa baru, mengadakan lomba bagi 
mahasiswa lama, dan mengikuti lomba tingkat 
nasional dan internasional.  

2) Peningkatan pengembangan minat (kesenian, 
olahraga, keorganisasian, keagamaan, dll) dan 
bakat melalui kegiatan minat dan bakat yang 
relevan, baik di tingkat regional, nasional dan 
internasional.  

3) Peningkatan kesejahteraan mahasiswa dengan 
cara: meningkatkan jumlah penerima beasiswa, 
meningkatkan jumlah sumber pemberi beasiswa, 
meningkatkan pelayanan kerohanian dan 
bimbingan konseling mahasiswa.  

4) Pembinaan dan pengembangan organisasi 
kemahasiswaan tingkat internasional, baik tingkat 
IAI TABAH dan meningkatkan motivasi 
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan 
internasional secara selektif, bermutu dan 
berkesinambungan.  
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c. Pengembangan Sarana Kemahasiswaan dan 
Program Pengembangan Struktur Pendanaan 
Kemahasiswaan 

Pengembangan  sarana kemahasiswaan 
memiliki tujuan adalah memfasilitasi sarana yang 
dibutuhkan mahasiswa untuk tumbuh dan 
berkembang dengan baik, melalui program 
penambahan dan pemeliharaan sarana bagi kegiatan 
kemahasiswaan di bidang minat, bidang bakat dan 
kegiatan organisasi. Sedangkan program 
pengembangan struktur pendanaan kemahasiswaan 
memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan 
revenue generating kemahasiswaan yang dapat 
digunakan dalam menunjang seluruh kegiatan 
kemahasiswaan, melalui:  

1. Penyusunan proposal, administrasi, pengalokasian 
dan penambahan sumber-sumber dana untuk 
kegiatan kemahasiswaan.  

2. Meningkatkan jumlah sponsor kegiatan 
kemahasiswaan dan beasiswa.  

3. Implementasi Kebijakan Bidang Kemahasiswaan 
 
a. Bidang Kelembagaan Kemahasiswaan 
 
Adapun kebijakan dalam bidang kelembagaan ini 
mencakup:  
1) Memantapkan lembaga kemahasiswaan tingkat 

Institusi; 
2) Penyediaan prasarana dan sarana organisasi yang 

memadai; 
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3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang 
mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengabdian 
untuk memimpin organisasi kemahasiswaan guna 
bertanggung jawab ikut mengantarkan mahasiswa 
lainnya sesuai dengan arah dan sasaran 
pengembangan kemahasiswaan.  

4) Peningkatan pelaksanaan musyawarah senat 
mahasiswa secara tertib sesuai dengan jadual 
waktunya.  

5) Penyediaan dana yang memadai untuk kegiatan 
organisasi dan pembimbingan mahasiswa.  

6) Peningkatan kerjasama antara pejabat dan 
pembimbingan bidang kemahasiswaan, dosen dan 
organisasi kemahasiswaan.  

7) Peningkatan hubungan dan kerjasama antara 
pejabat bidang kemahasiswaan dengan pejabat 
bidang lainnya di dalam dan di luar kampus.  

8) Peningkatan peran bagian bimbingan di tingkat 
Institusi dan fakultas serta program studi untuk 
membantu mengatasi masalah yang dihadapi 
mahasiswa.  

9) Pembuatan program dan perencanaan kerja dan 
keuangan organisasi kemahasiswaaan yang 
memfokuskan pada arah dan sasaran 
pengembangan kemahasiswaan yang meliputi:  

1. Program unggulan, yang terdiri dari:  
a. Kewirausahaan;  
b. Diklat kepemimpinan;  
c. Job placement centre;  
d. Penataran konselor;  
e. Pelatihan Manajemen dan keorganisasian 

Mahasiswa tingkat dasar;  
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f. Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat IAI 
TABAH; 

g. Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional;  
h. Lokakarya Metodologi Penelitian. 

2. Program Regional, Nasional dan Kopertais 
Wilayah 4, yang terdiri dari:  

a. Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa bidang 
ilmu, teknologi dan seni;  

b. Pelatihan Karya Alternatif Mahasiswa; dan  
c. Pesta Paduan Suara tingkat Nasional.  
d. Peningkatan peran bagian organisasi yang 

menangani LKMM, magang, coorperative 
study, dll.  

e. Peningkatan kerjasama dengan lembaga 
pengabdian kepada masyarakat guna 
menangani pembinaan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan mahasiswa  

f. Peningkatan kerjasama dengan 
lembaga/pusat studi yang ada dilingkungan 
kampus, seperti lembaga manajemen, 
lembaga pembinaan administrasi, pusat 
studi lingkungan hidup, pusat studi industri 
pedesaan, guna bersama-sama menangani 
pembimbingan kemahasiswaan.  

g. Peningkatan kerjasama dengan luar kampus, 
seperti lembaga pemerintahan, pihak swasta, 
perguruan tinggi guna menunjang kegiatan 
pembimbingan kemahasiswaan.  

h. Peningkatan penataran dosen pembimbing 
dibidang kemahasiswaan.  

i. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan 
kepanitiaan guna memberikan pengalaman 
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berorganisasi dan peningkatan studi banding 
organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa di 
dalam dan di luar kampus. 

4. Program Peningkatan Penalaran Ilmiah, Minat dan 
Bakat Mahasiswa. 

 
a. Implemntasi Bidang Penalaran Ilmiah 

Adapun kebijakan pengembangan kemahasiswaan 
dalam bidang penalaran mencakup:  
1) Meningkatkan budaya membaca, menulis, dan 

meneliti di kalangan mahasiswa  
2) Meningkatkan kegiatan Diklat Metodologi 

Penelitian, Kewirausahaan, Kepemimpinan, 
Berwawasan Kebangsaan, LKMM, Keagamaan, dll.  

3) Meningkatkan kegiatan ilmiah yang diikuti 
mahasiswa.  

4) Meningkatkan peran serta mahasiswa dalam 
forum ilmiah / profesi di dalam dan di luar 
kampus dan Meningkatkan pulikasi karya tulis 
ilmiah mahasiswa 

b. Implementasi Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa 
Bidang Minat dan bakat adalah kebijakan 

pengembangan kemahasiswaan dalam bidang minat 
dan bakat mahasiswa mencakup:  
1) Meningkatkan kegiatan minat di kalangan 

mahasiswa; 
2) Meningkatkan kegiatan penataran/ceramah 

dibidang agama, kebudayaan, minat dll.  
3) Meningkatkan kegiatan pameran/festival dibidang 

minat dan bakat mahasiswa; 
4) Meningkatkan kegiatan penghayatan dan 

pengamalan Agama, Pancasila, Etika, dll.  
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5) Meningkatkan peran mahasiswa dalam kegiatan 
bakti sosial lingkungan hidup, mengatasi bahaya 
narkotika dan obat-obatan terlarang dan kejahatan 
pemuda/remaja; 

6) Meningkatkan hubungan dengan pihak pemberi 
beasiswa dan penyediaan lapangan kerja alumni  

7) Meningkatkan peran KOPMA IAI TABAH; 
8) Meningkatkan pelayanan kesejahteraan 

mahasiswa melalui dana sosial mahasiswa. 

 

c. Implementasi Bidang Khusus 
Bidang Khusus adalah kebijakan pengembangan 

kemahasiswaan dalam bidang khusus meliputi:  
1) Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan 

Pengurus Ikatan Alumni dan segenap Alumni IAI 
TABAH.  

2) Peningkatan publikasi dan dokumentasi kegiatan 
kemahasiswaan (SIMAWA) dan meningkatkan 
peran serta mahasiswa dalam bidang kepedulian 
sosial. 

c. Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui 
Soft dan Hard Skill 

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan 
kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam 
rencana strategis IAI TABAH beserta isu utamanya, 
maka seluruh program pengembangan kema-
hasiswaan dibangun di atas basis pengembangan soft 
skill mahasiswa dengan tahapan sebagaimana 
dijelaskan dalam uraian berikut ini. 
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TAHAP PERTAMA (Semester I – II) : 

Tahap Pembentukan Jati Diri (Self Image Stage) ; 
Tujuan tahap ini adalah untuk mengantarkan 
mahasiswa menemukan jati dirinya sebagai manusia 
seutuhnya yang memiliki beragam potensi sekaligus 
kelemahan yang patut dikelola untuk peningkatan 
kualitas serta mempersiapkan mereka untuk dapat 
menjadi bagian dari masyarakat intelektual yang ingin 
dibangun melalui perguruan tinggi.  

Target pencapaian: 

1. Terjadi perubahan mind set mahasiswa baru 
khususnya dalam budaya belajar dan bersikap di 
lingkungan kehidupan kampus.  

2. Mahasiswa mampu mengetahui dengan baik 
analisa SWOT atas dirinya dan mampu membangun 
konsep diri bagi pengembangan dirinya ke depan.  

3. Mahasiswa mengenal talenta dirinya dengan baik  
4. Mahasiswa semenjak awal dapat merancang 

pencapaian target/tujuan dirinya (life mapping – 
blue print) dimasa yang akan datang.  

Fokus peningkatan soft skill pada tahap ini adalah; 
Terjadinya perubahan cara pandang / berfikir (Mind 
set paradigm), pembentukan konsep diri mahasiswa 
(self concept), pembangunan kesadaran diri 
mahasiswa (self awareness), kemampuan identifikasi 
diri (self identification), memiliki keterampilan 
motivasi pengembangan diri (motivation 
achievement), memiliki kemampuan pemetaan hidup 
(life mapping). 
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Indikator Pencapaian Peningkatan Soft Skill Tahap 
Pertama: 
1. Mind Set Paradigm, yang mencakup:  

• mengetahui cara berfikir/belajar bagi orang   
   dewasa (andragogi); dan  
• pengenalan budaya baru di perguruan tinggi serta  
   mengetahui etika kehidupan kampus.  

2. Self Concept/Awareness/identification, yang 
mencakup:  
• mampu mengetahui talenta,   
    kelebihan/keunggulan dan kekurangan dirinya  
• mampu menemukan jati dirinya dalam menatap  
   masa depan  

3. Motivation achievement, yang mencakup:  
• mampu menilai tingkat kebutuhan  
    pengembangan diri; dan  
• memiliki semangat untuk mengembangkan diri  
   dan menjadi seorang pembelajar yang baik.  

4. Life Mapping, yang mencakup:  
• mampu Membuat perencanaan pencapaian  
   hidup/cita-cita dalam bentuk peta hidup (life  
   mapping) 
• mampu membuat rencana agenda tahunan,     
   bulanan & harian kegiatan sehari-hari.  
 

Program Kerja Tahap Pertama: 
1. Pemetaan potensi dan kemampuan mahasiswa 

baru melalui berbagai kegiatan sejak penerimaan 
dan orientasi mahasiswa baru.  

2. Pengenalan Budaya kehidupan akademis dan 
budaya kemahasiswaan melalui kegiatan Student 
Day. 
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3. Pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan diri 
tingkat dasar bagi mahasiswa baru antara lain: 
Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa 
(LKMM), Achievement Motivation Training;  

4. Peningkatan kesadaran dan spiritualitas 
mahasiswa melalui kegiatan mentoring dan ESQ.  

5. Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa 
Baru (LKTM Maba).  

 
TAHAP KEDUA (semester III –IV): 
 
Tahap Pembentukan Inovasi & Kreatifitas 
(Innovative & Creative Stage) 

Tujuan pada tahap ini adalah mempersiapkan dan 
menciptakan suatu kondisi sehingga inovasi dan 
kreatifitas mahasiswa dapat ditingkatkan dan berperan 
aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.  

Target pencapaian: 

 Meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam kegiatan 
kemahasiswaan;  

 Mampu beradaptasi dengan lingkungannya di 
ditingkat Fakultas maupun di Insitut; 

 Mahasiswa memiliki motivasi untuk aktif dalam 
kegiatan organisasi kemahasiswaan.  

Fokus peningkatan soft skill pada tahap ini adalah ; 
Kemampuan mahasiswa dalam berfikir logis 
berdasarkan metode ilmiah meningkatkan inovasi, 
kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim (team 
work), mahasiswa memiliki kemampuan beradaptasi 
(adaptibility), kemampuan dalam menjalin hubungan 
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antarpribadi (interpersonal relationship), mahasiswa 
memiliki dasar-dasar kreatifitas (creativity). 

Indikator Pencapaian Peningkatan Soft Skill: 

1. Innovative, yang mencakup :  
• Mampu berfikir kreatif yang menghasilkan karya  
   IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat memiliki  
   nilai komersial.  

2. Creativity, yang mencakup:  
• Berfikir komprehensip / sudut pandang multi  
   dimensi.  
• Memiliki keterampilan berfikir & bertindak kreatif.  

3. Team work, yang mencakup:  
• Mampu bekerja sama dengan orang lain.  
• Bersedia memahami, empati dan peduli terhadap  
   orang lain.  

4. Adaptability, yang mencakup:  
• Mampu menyesuaikan diri dengan mahasiswa lain  
 dan mampu beradapatasi dengan keragaman/  
 perbedaan.  

• Bersedia menghargai pendapat orang lain yang  
  berbeda.  

Program Kerja Tahap Kedua: 

 Peningkatan kemampuan berfikir kreatif & inovatif 
melalui program pengembangan kreatifitas 
mahasiswa dibidang penalaran.  

 Pembinaan kemampuan mahasiswaan dalam 
berorganisasi melalui pelaksanaan program magang 
pada organisasi kemahasiswaan (baik tingkat 
fakultas dan Institut)  
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 Optimalisasi program interaksi bersama mahasiswa 
(baik tingkat fakultas dan Institut)  

  

TAHAP KETIGA (semester V –VI) : 

Tahap Pembentukan Organisasi Unggul (Building a 
Winning Organization Stage)  

Tujuan pada tahap ini adalah mengoptimalkan 
organisasi kemahasiswaan menjadi organisasi yang 
unggul dan berdaya saing agar mahasiswa dapat 
berprestasi secara maksimal dan dapat mengasah ke-
mampuan kepemimpinan serta keterampilan interaksi 
antar personal. 

Target pencapaian: 

 Peningkatan prestasi organisasi kemahasiswaan 
menjadi organisasi yang unggul dengan melibatkan 
mahasiswa yang kretif dan inovatif.  

 Mahasiswa terlibat dalam organisasi kemahasiswaan 
yang ada sesuai dengan kemampuan dan minat 
bakatnya.  

 Mahasiswa memiliki kemampuan berkomunikasi 
yang baik dengan segala aspeknya (verbal, 
presentasi, protokoler)  

Fokus peningkatan soft skill pada tahap ini adalah ; 
Peningkatan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan 
mahasiswa (leadership), peningkatan kemampuan 
keterampilan komunikasi mahasiswa 
(communications).  
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Indikator Pencapaian Peningkatan Soft Skill Tahap 
Ketiga: 

1. Organizational capabilities, yang mencakup: 
Mengetahui organisasi yang unggul mengacu visi & 
misi IAI TABAH, mengenal lembaga/organisasi 
mahasiswa (tingkat program studi, fakultas dan 
Institut); mengenal budaya organisasi di dunia 
kemahasiswaan IAI TABAH.  

2. Leadership, yang mencakup:  
Memiliki kemampuan memimpin organisasi 
kemahasiswaan; mengetahui teknik mempengaruhi 
orang lain (influence to others); dan mampu 
menemukan berbagai solusi atas persoalan 
organisasi (problem solving).  

3. Communication, yang mencakup: 
Memiliki kemampuan public speaking yang baik; 
menyakinkan orang lain; mampu melakukan 
presentasi yang efektif; dan memahami mekanisme 
protokoler di IAI TABAH. 

Program Kerja Tahap Ketiga: 

 Pelaksanaan orientasi kemahasiswaan dan 
pengenalan budaya keorganisasian mahasiswa.  

 Pelibatan dalam keorganisasian mahasiswa baik 
tingkat jurusan maupun sekolah tinggi.  

 Interaksi bersama pengurus organisasi melalui 
orientasi keorganisasian (visioning) tingkat 
universitas bagi seluruh pengurus organisasi 
kemahasiswaan.  

 Pelaksanaan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen 
Mahasiswa tingkat lanjut.  
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 Pelaksanaan berbagai pelatihan peningkatan soft 
skill mahasiswa yang berfokus pada leadership dan 
keterampilan komunikasi seperti: public relations, 
public opinion. 

TAHAP KEEMPAT (semester VII –VIII) : 

Tahap keempat merupakan Tahap Pematangan Jiwa 
Kewirausahaan (Effort of Entrepreneurial Stage); Tahap 
ini yang merupakan tahap terakhir dari proses 
pembinaan mahasiswa, tujuannya adalah mewujudkan 
jiwa entrepreneur mahasiswa yang memiliki disiplin 
dan keuletan yang tinggi dan cepat tanggap terhadap 
laju perubahan, penuh semangat dan senantiasa 
mengejar peluang-peluang baru.  

Target Pencapaian: 

 Mahasiswa mampu menjadi seorang enterpreneur 
muda saat masih menjadi mahasiswa.  

 Setiap mahasiswa (kelompok mahasiswa) mampu 
menjadi leader/mampu membentuk kelompok-
kelompok pengembangan minat, profesi berdasarkan 
kemampuannya masing-masing (internal commu-
nicty) ataupun melakukan pendampingan dalam 
kelompok masyarakat (eksternal community)  

 Mahasiswa dapat terlibat dalam berbagai kelompok 
masyarakat diberbagai bidang kegiatan (bisnis, 
politik, LSM, profesional, dll).  

 Mahasiswa memiliki keterampilan membangun 
hubungan (jaringan) dengan berbagai pihak baik 
lokal/internasional untuk beragam bidang (bisnis, 
politik, pengembangan masyarakat, profesional dll). 
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Fokus peningkatan soft skill pada tahap ini adalah: 
Kemampuan keterampilan sosial (Social skill), 
peningkatan kemampuan kewirausahaan (Enterpre-
neurship), kemampuan membangun dan mengop-
timalkan jaringan (Networking skill), peningkatan 
derajat kesadaran berpolitik (Political awareness). 

C. Pola Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan 
 
1. Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan 

Pembinaan mahasiswa sebagai insan akademik 
dan profesional adalah pembinaan mereka menjadi 
insan yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa serta insan pengembang dan pendukung 
kesatuan/persatuan, budaya dan kemajuan bangsanya. 
Berbagai kegiatan dapat dijadikan wahana pembinaan 
mahasiswa dalam ranah keimanan, ranah intelektual, 
profesional, sosial dan budaya yang kesemuannya 
diselenggarakan dengan anggapan bahwa mereka 
adalah orang dewasa muda yang perlu mengembangkan 
diri pribadi serta wawasan kebangsaan dan 
kemasyarakatannya, serta kemampuan dalam 
berorganisasi, berprakarsa, bertanggungjawab, serta 
berkomunikasi. Tujuan umum dari kegiatan 
peningkatan mutu pembinaan kemahasiswaan adalah:  

1. Membangun pribadi mahasiswa yang berjiwa 
Pancasila, beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan menjunjung 
nilai mulia kemanusiaan, berwawasan kebangsaan 
yang luas, terbuka dan mampu bermusyawarah, 
serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.  

2. Mengembangkan insan masyarakat berpandangan 
luas yang menjunjung etika karya, berdisiplin dan 
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memiliki rasa tanggungjawab, tangguh jasmaniah 
dan rohaniah, rasional dan berbudaya, memiliki 
prakarsa serta mampu memimpin 

 
2. Peningkatan Mutu Pembinaan Penalaran 

Keilmuan dan Keprofesian Mahasiswa 
Di dalam lingkungan masyarakat akademik daya 

nalar mahasiswa dikembangkan agar mampu menelaah 
gejala – gejala masyarakat dan teknologi menurut cara 
yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu yang 
dituntutnya. Untuk mencapai hal tersebut lembaga 
pendidikan tinggi senantiasa mendukung proses 
pengembangan daya nalar. Salah satu cara 
mengembangkan iklim dan budaya ilmiah yang 
mengembangkan daya nalar dikalangan mahasiswa 
adalah penyelenggarakan kegiatan ektrakurikuler 
keilmuan dan keahlian khusus bagi mahasiswa . dalam 
fora yang diselenggarakan mahasiswa dapat melakukan 
diskusi ilmiah dan memahami jenis pertemuan ilmiah 
dan prosedur diskusi. Tujuan peningkatan mutu 
pembinaan penalaran keilmuan dan profesi mahasiswa 
adalah:  

1. Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan 
menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, 
meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran 
dan tanggungjawab ilmiah, mengembangkan 
keterbukaan terhadap beda pendapat dan kritik, 
menegakkan sikap bebas dari prasangka, 
menumbuhkan sikap menghormati nilai, kaedah dan 
norma, serta membangun orientasi ke masa depan.  

2. Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan 
menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, 
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menumbuhkan hasrat untuk senantiasa 
menghasilkan karya atau memberikan layanan den-
gan standar tinggi menurut profesi, membangun 
keinginan untuk selalu meningkatkan kemampuan 
dan kemahiran profesional, serta mengembangkan 
rasa tanggung jawab atas pelaksanaan kerja 
profesinya terhadap klien dan masyarakat. 

Peningkatan Mutu Pembinaan minat dan bakat 
Mahasiswa 

Mahasiswa program strata satu yang umumnya 
berumur antara 19 sampai 24 tahun dalam psikologi 
perkembangan tergolong insan usia dewasa muda yang 
masih berada pada tingkat pertumbuhan baik fisik 
maupun jiwanya. Oleh karena itu bentuk minat dan 
kegemaran mahasiswa sangat beragam, tercermin dari 
banyaknya unit kegiatan mahasiswa di lembaga-lembaga 
pendidikan tinggi. Pembinaan yang baik di bidang minat 
dan kegemaran mahasiswa, umpamanya dalam olahraga, 
kesenian, penulisan, kepramukaan dan sebagainya, 
niscaya akan menunjang pertumbuhan rohaniah dan jas-
maniah mahasiswa. Mengaktualisasikan minat dan 
kegemaran serta mengembangkan bakat untuk 
menunjang pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah 
mahasiswa. Tolok ukur dari kegiatan ini adalah jumlah 
mahasiswa yang berkesempatan mengaktualisasi 
minatnya dalam kegiatan ekstra kurikuler dibidang olah 
raga, kesenian, penulisan, kepramukaan dan sebagainya 
di lembaga pendidikan tinggi.  
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3. Peningkatan Mutu Pembinaan Penalaran Kegiatan 
Kemasyarakatn  Mahasiswa 

Analisis kegiatan kesejahteraan untuk memenuhi 
keperluan di bidang kerohanian, pelayanan kesehatan, 
keperluan akan buku dan alat tulis, tempat tinggal, 
bimbingan dan konselling, serta hajat hidup lainnya, 
diperlukan untuk membantu mahasiswa dalam 
menyamankan hidup dan meringankan biaya hidup 
selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 
Jumlah besar mahasiswa yang memerlukan layanan yang 
dimaksudkan di atas memungkinkan penyelengaraan 
kegiatan mandiri terorganisasi untuk memenuhi barang 
keperluan hajat hidup yang lebih terjangkau, 
umpamanya melalui kegiatan koperasi. Disamping 
memenuhi hajat hidup, kegiatan yang di kelola secara 
mandiri sebagai kegiatan terorganisasi dapat menjadi 
ajang latihan dalam berprakarsa, berusaha, 
berorganisasi dan berkomunikasi. Tujuan dari kegiatan 
peningkatan mutu pembinaan mutu kesejahteraan 
mahasiswa adalah menyelenggarakan kegiatan untuk 
memenuhi keperluan akan layanan dan barang hajat 
hidup untuk menyamankan hidup dan meringankan 
biaya hidup mahasiswa. Kegiatan yang termaksud dalam 
kelompok ini adalah: kerohanian/keagamaan, kesehatan 
fisik, bimbingan dan konseling, beasiswa, bantuan 
tempat tinggal, koperasi/bursa, dan fasilitas/peralatan.  

4. Peningkatan Mutu Pembinaan Organisasi 
Mahasiswa 

Sebagai bagian dari generasi muda, mahasiswa 
pasti memiliki kepedulian dan kepekaan sosial serta 
hasrat untuk berinteraksi dengan masyarakat 
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lingkungannya. Sebagai warga negara muda, mahasiswa 
memiliki tanggungjawab sesuai usianya dan di dalam 
interaksi itu wajib memenuhi peraturan dan ketentuan 
umum yang berlaku. Dengan pandangan seperti di atas, 
kepada mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mengaktualisasikan dirinya secara luas dan 
menyelenggarakan sendiri kegiatan kemasyarakatan 
atas prakarsanya secara bertanggungjawab. Kegiatan 
kemasyarakatan berbentuk bakti sosial yang antara lain 
dapat berupa penyuluhan, kerja bakti, upaya 
meringankan penderitaan korban bencana, donor darah 
dan sebagainya.  

Tujuan dari peningkatan mutu pembinaan kegiatan 
kemasyarakatan mahasiswa adalah mengaktualisasiakan 
hasrat dan kepekaan sosial mahasiswa untuk 
berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya melalui 
kegiatan yang diprakarsai dan diselenggarakan sendiri 
secara bertanggungjawab dengan pengayoman 
kelembagaan perguruan tinggi yang sekaligus 
mempererat komunikasi timbal balik antara kampus dan 
masyarakat lingkungannya.  

5. Peningkatan Mutu Pembinaan Kesejahteraan 
Mahasiswa 

Menggunakan payung kelembagaan perguruan 
tinggi organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan 
dari, oleh dan untuk mahasiswa dibentuk dengan tujuan 
untuk mengembangkan kemampuan penalaran, minat, 
kegemaran dan mendukung kesejahteraan mahasiswa. 
Sesuai maksud dan lingkup kegiatannya, satuan 
organisasi mahasiswa dapat berlingkup perguruan tinggi 
dalam bentuk dewan mahasiswa sebagai pelaksana 
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kegiatan mahasiswa yang disebut senat mahasiswa IAI 
TABAH, unit kegiatan mahasiswa sebagai pelaksana 
spesifik mahasiswa yang disebut UKM.   

Sedangkan lingkup Fakultas dalam bentuk 
Himpunan Mahasiswa Fakultas (HPF), dalam lingkup 
program studi disebut himpunan mahasiswa program 
studi (himaprodi). Tujuan dari peningkatan mutu 
organisasi kemahasiswaan adalah mengembangkan 
organisasi kemahasiswaan di lingkungan IAI TABAH 
yang mendukung penyelenggaraan kegiatan kurikuler 
dan ekstra kurikuler untuk menunjang proses 
pembelajaran serta proses pengembangan kemampuan 
penalaran, minat, kegemaran dan pelayanan kese-
jahteraan mahasiswa.  

D. Peningkatan Pengembangan Kemahasiswaan 
a. Upaya Peningkatan Penalaran Mahasiswa 

1) Sosialisasi dan Implementasi Penalaran 
Mahasiswa 

Pembentukan kelompok kerja (Pokja) bidang 
penalaran dan penulisan ilmiah IAI TABAH untuk 
menunjang mutu penalaran mahasiswa pada 
semua fakultas, menjadi langkah terobosan untuk 
sosialisasi dan implementasi penalaran. Selain 
pembentukan Pokja, lokakarya penulisan ilmiah 
dan kegiatan penalaran lain, di fakultas dan 
Institut untuk mahasiswa baru dan mahasiswa 
lama, rutin setiap tahun untuk sosialisasi dan 
implementasi penalaran mahasiswa. Lokakarya 
penalaran IAI TABAH setiap tahun menghadirkan 
pemateri profesional dari dalam dan luar IAI 
TABAH termasuk dari Direktorat Jenderal Pendi-
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dikan Tinggi Islam. Semua kegiatan di atas 
bertujuan memberikan pemahaman penalaran 
pada mahasiswa.  

Sosialisasi dan implementasi penalaran 
mahasiswa dengan kegiatan lokakarya diefektifkan 
dengan mengatur jenis materi, jumlah dan kualitas 
peserta serta pemateri. Setiap satu kegiatan 
penulisan ilmiah yang dilombakan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, dengan satu 
kegiatan lokakarya di IAI TABAH untuk sosialisasi 
dan implementasi. Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM), Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa 
(LKTIM) bidang IPA, IPS, Seni, bahasa asing, 
matematika dan Pendidikan yang dilombakan 
secara nasional oleh Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Islam, dilokakaryakan oleh 
bidang kemahasiswaan IAI TABAH.  

Jadwal sosialisasi dan implementasi kegiatan 
penalaran nasional sudah masuk dalam kalender 
akademik IAI TABAH dan setiap Fakultas. 

2) Standarisasi Penalaran Mahasiswa 

Berbagai aspek standar penalaran antara lain 
kuantitas dan kualitas kegiatan penalaran di 
jurusan dan sekolah tinggi setiap tahun berdasar-
kan kalender pendidikan IAI TABAH, ditata dan 
dikembangkan guna penyempurnaan berbagai 
kegiatan penalaran mahasiswa. Kelompok Kerja 
bidang penalaran tingkat Institut dikembangkan 
juga di tingkat fakultas, selanjutnya di tingkat 
Fakultas dan program studi.  
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Dosen pembimbing penulisan ilmiah 
mahasiswa ditetapkan berdasarkan standar antara 
lain mencakup kewajiban dan hak dosen 
pembimbing. Pemberian insentif bagi dosen 
pembimbing diupayakan meningkat sejalan 
dengan tugas pembimbing mengantarkan 
mahasiswa yang dibimbing menjadi pemenang di 
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).  

b. Upaya Pengembangan Kompetensi Pendamping 
Mahasiswa 

Pelatihan pembimbingan penalaran bagi para 
dosen pembimbing di kampus atau di luar kampus 
oleh pakar dari luar kampus. Agenda peningkatan 
mutu pembimbingan penalaran berdasarkan standar 
kualifikasi dosen pembimbing nasional oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Dosen 
pembimbing penalaran di IAI TABAH mengikuti 
program pelatihan pembimbingan yang setiap tahun 
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Islam. Jumlah peserta pelatihan setiap tahun 
ditingkatkan, dan kegiatan yang sama 
diselenggarakan oleh fakultas dengan pemateri 
adalah dosen yang pernah mengikuti pelatihan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Bidang 
kemahasiswaan Fakultas dan Institut bertang-
gungjawab pada Pembantu ketua bidang ke-
mahasiswaan yang bekerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, dan Balai 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAI 
TABAH, mengembangkan profesi dosen sebagai 
pembimbing penalaran mahasiswa melalui 
pendidikan dan latihan.  
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c. Upaya Peningkatan Mutu dan Jumlah Publikasi 
Ilmiah Mahasiswa 

Karya mahasiswa sebagai pemenang lomba 
penalaran pada kegiatan debat ilmiah, penulisan 
ilmiah, dan diskusi ilmiah ditingkatkan peran karya 
tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi sebagai upaya peningkatan perguruan 
tinggi khususnya kegiatan penalaran mahasiswa 
dalam pembangunan bangsa. Majalah ilmiah yang 
terbit secara periodik di Fakultas dan Institut efektif 
sebagai upaya meningkatkan minat mahasiswa 
dalam penalaran.  

d. Monitoring, Evaluasi dan Penjamin Mutu 
Penalaran Mahasiswa 

Kegiatan utama untuk monitoring antara lain 
lomba penalaran secara terprogram di jurusan dan 
sekolah tinggi. Lomba karya tulis mahasiswa baru 
setelah satu tahun menjadi mahasiswa di fakultas, 
memilih satu sampai tiga kelompok pemenang untuk 
setiap bidang yang selanjutnya pemenang mewakili 
Fakultas pada lomba yang sama di tingkat Institut. 
Bidang yang dilombakan pada penulisan ilmiah yaitu 
dirosah islamiyah, Ilmu dakwah dan bidang ilmu 
tarbiyah dan Bidang Seni, bahasa asing, dan 
lingkungan hidup. Kegiatan utama penjaminan mutu 
penalaran antara lain latihan intensif bagi para 
pemenang lomba penulisan ilmiah oleh para dosen 
dalam kelompok kerja yang dibentuk oleh Pembantu 
ketua  Bidang Kemahasiswaan.  
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Latihan intensif diikuti oleh pemenang pertama 
dan kedua untuk setiap bidang lomba karya tulis 
mahasiswa di IAI TABAH, dipersiapkan untuk 
mengikuti lomba yang sama di tingkat regional. 
Latihan intensif akan diulang bagi para pemenang 
lomba di tingkat regional, untuk dipersiapkan pada 
lomba yang sama tingkat nasional di acara Pekan 
Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).  

Survei benchmarking mutu penalaran mahasiswa 
terhadap standar nasional dan internasional, oleh 
mahasiswa IAI TABAH melalui kegiatan pertukaran 
mahasiswa antar perguruan tinggi dan antar negara 
antara lain di Asia, Amerika dan Eropa. Hasil survei 
oleh para mahasiswa dilengkapi oleh hasil evaluasi 
diri mahasiswa IAI TABAH menjadi bahan diskusi 
para pemangku kepentingan di bidang 
kemahasiswaan untuk menetapkan standar mutu 
penalaran bagi mahasiswa. Kegiatan monitoring 
sosialisasi dan pengembangan penalaran mahasiswa, 
selain lomba penulisan ilmiah juga agenda jurusan 
dan sekolah tinggi lain yaitu pendidikan dan latihan 
kepemimpinan mahasiswa, studi banding ke 
perguruan tinggi lain, unit aktivitas mahasiswa 
bidang penalaran di tingkat fakultas dan Institut, 
diskusi ilmiah berupa seminar, lokakarya, serta 
kuliah tamu.  

 

Di setiap fakultas, monitoring evaluasi dan 
penjaminan mutu penalaran mahasiswa beragam 
bentuk, waktu, dan intensitas kegiatan untuk setiap 
tahun. Pengembangan dan penyempurnaan 
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peraturan, kebijakan, pedoman, standar, termasuk 
aturan pelaksanaan teknis di bidang penalaran oleh 
Rektor dan Dekan menjadi kegiatan perbaikan 
regulasi untuk meningkatkan penalaran mahasiswa. 

Bentuk penjaminan mutu penalaran mahasiswa 
adalah dihasilkannya produk Majalah Ilmiah 
Mahasiswa di setiap fakultas, pemberian beasiswa 
untuk bebas Sumbangan Pembinaan Pendidikan 
(SPP), atau uang tabungan bagi para mahasiswa yang 
berprestasi dalam bidang penalaran, ditingkatkan 
baik jumlah mahasiswa penerima maupun nonimal 
uang bantuan melalui regulasi ketua dan kajur. 
Bantuan pembimbingan oleh tenaga ahli penalaran di 
luar IAI TABAH, fasilitas transportasi, dan akomodasi 
untuk mendukung kegiatan penalaran mahasiswa 
diatur oleh regulasi Rektor dalam menunjang mutu 
penalaran. 

 
e. Penerapan Teknologi Informasi dan 

Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa 

Prasarana Pengembangan dan perbaikan 
teknologi informasi dengan adanya UPPTI, 
penambahan bandwith internet, penambahan buku 
dan jurnal termasuk yang on line di perpustakaan IAI 
TABAH; mendukung kegiatan penalaran mahasiswa. 
Peningkatan ketrampilan mahasiswa dalam 
mengkases teknologi dan sarana tersebut 
ditingkatkan melalui kegiatan pendidikan dan 
pelatihan.  
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Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan 
Mahasiswa atau Pembinaan dan Pelayanan 
kesejateraan mahasiswa, merupakan salah satu tugas 
dari penyelenggaraan perguruan tinggi, sebagaimana 
diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 
1999. Tujuan pelayanan kesejahteraan mahasiswa 
adalah membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa, 
baik yang bersifat materiil maupun spirituil, dengan 
harapan dapat menunjang proses pengembangan diri 
mahasiswa dan kelancaran studinya sebagai insan 
akademik.  Bentuk kesejahteraan yang dapat 
difasilitasi antara lain :  

1) Aseptasi Sosial; yaitu dana kesehatan 
mahasiswa (DKM) dan Pelayanan Kesehatan 
(Poliklinik), setiap mahasiswa baru IAI TABAH 
wajib menjadi peserta Program Dana Kesehatan 
Mahasiswa. Keikutsertaan ini berlaku untuk satu 
tahun di mulai pada bulan September tahun 
berjalan sampai dengan Agustus tahun 
berikutnya. Program DKM ini dimaksudkan 
untuk dapat memberikan manfaat kepada 
mahasiswa baru berupa santunan apabila 
mahasiswa baru mengalami sakit, kecelakaan 
dan/atau musibah lainnya sehingga harus 
mengeluarkan biaya untuk perawatan/ pen-
gobatan dokter dan rumah sakit atau apabila 
mahasiswa meninggal dunia baik karena 
kecelakaan maupun karena sakit. Pelayanan 
Kesehatan (Poliklinik) Poliklinik mempunyai 
tugas sebagai lembaga yang bertanggungjawab 
atas usaha-usaha memelihara, membina, dan 
mengembangkan derajat kesehatan bagi 
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keluarga besar IAI TABAH khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. Adapun fungsi 
poliklinik meliputi:  

a. Melakukan usaha promotif dan edukatif untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 
khususnya warga IAI TABAH.  

b. Melakukan usaha preventif terhadap 
timbulnya penyakit, baik secara individu 
maupun secara massal.  

c. Memberikan pelayanan dan pengobatan 
terhadap penyakit tingkat pertama dan 
melakukan rujukan untuk perawatan pada 
tingkat selanjutnya.  

2) Bimbingan dan Konseling; Bimbingan dan 
konseling adalah proses pemberian bantuan 
secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa 
dalam rangka pengembangan pribadi, studi dan 
kariernya yang dilakukan oleh konselor atau 
petugas bimbingan. Kegiatan ini bertujuan 
membantu mahasiswa dalam mewujudkan 
potensi dirinya secara optimal, baik untuk 
kepentingan dirinya maupun tuntutan lingkungan 
secara konstruktif, maupun memecahkan 
persoalan yang dihadapi secara realistis, dan 
mampu mengambil keputusan mengenai berbagai 
pilihan secara rasional. Agar dapat melaksanakan 
keputusan secara konkret dan bertanggungjawab, 
maka mahasiswa perlu merumuskan rencana 
akademik, karier dan rencana hidup lainnya yang 
mendukung perannya sebagai orang dewasa. 
Bimbingan dan konseling secara umum berfungsi :  
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 Pencegahan, yaitu membantu mahasiswa untuk 
menghindari kemungkinan terjadinya masalah.  

 Perbaikan, yaitu membantu mahasiswa 
memperbaiki kondisinya yang kurang memadai  

 Penyaluran, yaitu membantu mahasiswa 
menyalurkan kegiatan yang dapat menunjang 
perkembangan dirinya pada lingkungan yang 
menunjang. 

 Pengembangan, yaitu membantu mahasiswa 
mengembangkan dirinya secara maksimal.  

 Penyesuaian, yaitu membantu mahasiswa dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

3) Sarana dan Prasarana kegiatan mahasiswa dan 
upaya peningkatan mental spiritual  

Pelayanan Sarana dan Prasarana Kegiatan 
Mahasiswa. Dalam rangka menunjang kegiatan 
pembinaan mahasiswa maka sarana dan prasarana 
yang ada, baik ditingkat jurusan maupun di tingkat 
sekolah tinggi disediakan secara bertahap. Pada 
saat ini sarana dan prasarana yang ada diusahakan 
semaksimal mungkin untuk dapat menampung 
semua kegiatan mahasiswa, sehingga perlu 
pengaturan dalam penggunaannya sesuai dengan 
jadwal yang telah diatur. Adapun sarana fisik 
penunjang kegiatan pelayanan kemahasiswaan 
yang dimiliki IAI TABAH ialah :  
 Musholla IAI TABAH 
 Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (Student 

Center)  
 Gedung Kuliah Bersama  
 Gedung Perpustakaan  
 Gedung Pusat Pengembangan Ilmiah (PPI)  
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 Ruang Kuliah dan Diskusi  
 Gedung Asrama Mahasiswa  
 Gedung Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan  
 Poliklinik  
 Lapangan Tenis Meja 
 Lapangan Volley  
 Lapangan bola basket 
 Lapangan Bulu Tangkis  
 Alat-alat Olah Raga  
 Alat-alat Kesenian  
 Koperasi Mahasiswa  
 Lapangan Parkir  
 Hot spot Area 

Peningkatan mental spiritual mahasiswa ini 
berdasarkan peningkatan mental spiritual 
merupakan prioritas yang harus dikembangkan. 
Pengembangan kegiatan yang bersifat kerohanian 
dilakukan melalui wadah yang berupa unit 
aktivitas kerohanian yaitu: Unit Aktivitas 
Kerohanian Islam Kegiatan keagamaan sering 
dilakukan dalam rangka peringatan hari-hari besar 
agama maupun upacara-upacara keagamaan baik 
dalam bentuk diskusi, seminar keagamaan maupun 
penghayatan rasa keagamaan melalui festival 
peringatan hari-hari besar agama lainnya.  

 

Kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan 
tersebut antara lain: 

 Festival seni-budaya  
 Seminar Keagamaan, misalnya:  
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o Pertemuan Ilmiah cendikiawan muslim  
o Musabaqoh Qur’aniyah (MQ) 

4) Beasiswa : salah satu upaya untuk meningkatkan 
studi mahasiswa yaitu dengan memberikan 
beasiswa. Beasiswa di IAI TABAH terdapat 
beberapa macam beasiswa yang dapat membantu 
mahasiswa yang mengalami kendala kekurangan 
biaya. Macam beasiswa yang ada di IAI TABAH 
meliputi beasiswa yang bersifat rutin yang 
bersumber dari IAI TABAH dan yang bersifat 
hibah bersumber dari IAI TABAH dan pemerintah 
atau organisasi lainnya. Beasiswa rutin mencakup 
beasiswa berprestasi, beasiswa tahfiz, beasiswa 
khusus anak nelayan Kranji dan beasiswa bebas 
SPP (sesuai ketentuan). Sedangkan beasiswa 
hibah meliputi beasiswa mahasiswa miskin, 
beasiswa magang, beasiswa tahfiz, beasiswa 
bidikmisi (bersumber dari diktis Kemenag Pusat), 
beasiswa dari Pemkab, beasiswa dari Propinsi 
Jawa Timur, Sponsor/perseroan Terbatas.  

Ketentuan umum untuk mendapat beasiswa 
adalah berdasarkan atas prestasi dan diutamakan 
kepada mahasiswa yang berstatus sangat 
memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan 
kuliah. Khusus beasiswa tahfidz 30 juz, mahasiswa 
dibebaskan dari seluruh biaya SPP selama 8 
semester.  

Syarat pengajuan beasiswa berprestasi antara 
lain:  



Moving a Step Forward For a Better Quality| 105 
 

1. Mahasiswa mengajukan beasiswa kepada 
Rektor IAI TABAH melalui Warek II Bidang 
Kemahasiswaan, setelah diinfokan. 

2. Calon penerima beasiswa memiliki prestasi 
akademik di lembaga pendidikan masing-
masing ranking 1-3 dan dibuktikan dengan nilai 
asli rapot SLTA serta dilengkapi rekam jejak 
prestasi siswa yang bersangkutan yang ditanda 
tangani oleh kepala lembaga.  

3. Mahasiswa memiliki hafalan al-qur’an minimal 3 
juz, riwayat kegiatan akademik dan kegiatan 
kemahasiswaan (Memiliki prestasi akademik 
minimal 3,25, kesenian, olah raga dan organisasi 
kampus, dibuktikan dengan foto copy surat 
penghargaan yang dilegalisir pimpinan PTAI ) di  
lingkungan IAI TABAH dibuktikan dengan surat 
keterangandan/atau sertifikat ; 

4. Mahasiswa penerima beasiswa minimal 
semester I dan maksimal semester VII dan 
Indeks presatsi akademik tiap semester tidak 
kurang dari 3,25 ; 

5. Mahasiswa Penerima beasiswa akan dievaluasi 
secara akademik tiap semester 

6. Foto copy transkrip nilai indeks prestasi 
komulatif (IPK) minimal 3,25 sampai dengan 
transkip terakhir yang diterima. 

7. Pendaftaran dimulai setiap semester pada tahun 
akademik IAI TABAH dan berkas diserahkan 
pada jam  kantor; 

8. Seleksi penerimaan beasiswa dilakukan oleh 
pimpinan IAI TABAH Warek I bidang akademik 
dan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan 
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hasil keputusan dari seleksi dimaksud tidak 
dapat diganggu gugat; 

 
 

f. Pengembangan Kemampuan Berbahasa Asing 
Mahasiswa 

 
Pengembangan kemampuan berbahasa asing 

bagi mahasiswa IAI TABAH memiliki tugas pokok 
dan fungsi sebagai salah satu peningkatan soft skill 
atau talenta yang dimiliki mahasiswa berbeda-beda, 
dan bersifat normative sehingga ketrampilan dasar 
mahasiswa ini menjadi modal dasar untuk 
mengembangkan diri dan bersosialisasi dunia usaha, 
dunia industri, dan dunia global pada umumnya. Oleh 
karenanya, untuk memberikan bekal kepada 
mahasiswa yang memiliki bakat dasar tersebut 
dibentuk Pusat komputer dan bahasa (PKB). 
Lembaga ini berfungsi sebagai balai latihan 
ketrampilan bahasa dan sertifikasi kemampuan 
berbahasa bagi mahasiswa, masyarakat dan instansi 
terkait lainnya. Adapun ketrampilan bahasa yang 
dikembangkan yaitu: 

 
1. Ketrampilan Bahasa dan Sastra Inggris 
2. Ketrampilan Bahasa dan Sastra Arab 
3. Ketrampilan Bahasa dan Sastra Mandarin 
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g. Pengembangan Wirausaha IAI TABAH dan 
Koperasi Mahasiswa 

Perkembangan Usaha IAI TABAH menghadapai 
berbagai tantangan kemajuan zaman. Eksistensi 
sebuah lembaga sangat tergantung terhadap 
ketahanan modal dan keberlanjutan program yang 
dapat diakses oleh seluruh civitas akademika IAI 
TABAH. Menjadikan wirausaha IAI TABAH sebagai 
lembaga pendamping KOPMA sebagai lembaga 
perguruan tinggi di bawah IAI TABAH perlu 
melakukan usaha untuk melakukan peningkatan 
perkembagan organisasi yang tumbuh dan 
berkembang Dunia terutama di dalam dunia 
Pendidikan. Kebutuhan anggota yang merupakan 
civitas akademika IAI TABAH adalah mendapatkan 
kebutuhan yang cepat dan terjangkau dengan modal 
yang sangat minim. Kebutuhan unit wirausaha sudah 
cukup tidak diragukan lagi sangat dibutuhkan oleh 
civitas akademika IAI TABAH. Mengingat pula bahwa 
perlunya lembaga ekstra kurikuler berupa 
pengembangan wira usaha melalui wirausaha dan 
ilmu pengetahuan menjadikan minat mahasiswa 
untuk berwiraswasta dan belajar menjadi cukup 
tinggi. Kebutuhan mahasiswa terhadap data cukup 
tinggi maka menumbuhkan pemikiran pengurus 
untuk menciptakan peluang usaha yang 
menguntungkan dan positif. Ada 2 studi atau analisis 
yang dapat digunakan: 

a. Studi kelayakan usaha (feasibility study of 
businesses) 

b. Analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, 
Threat) 
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Pembuatan Studi Kelayakan Bisnis yang tepat 
dibutuhkan untuk melakukan perencanaan usaha 
yang matang dan tepat sehingga mampu 
mendapatkan keuntungan bagi usaha dan mampu 
menghidupi usaha dan bersifat continue atau 
berkesinambungan. Tujuan Usaha adalah untuk: 

1. Meningkatkan pendapatan IAI TABAH melalui 
usaha yang positif, dan mengutungkan sehingga 
mampu meningkatkan kesejahteraan Civitas 
akademika 

2. Membantu Mahasiswa dan Masyarakat Akademis 
untuk menambah wawasannya melalui Koperasi 

3. Membantu masyarakat untu meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan mereka. Dan Tujuan 
ini merupakan sebagain kecil dari tujuan-tujuan 
lain yang positif dan normatif. Manfaat dari unit 
Usaha IAI TABAH ini adalah : 
a) Memberikan kegiatan positif bagi mahasiswa, 

Anggota dan masyarakat umum. 
b) Menambah pengetahuan dalam menciptakan 

kampus riset dan kampus pendidikan yang 
mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

c) Membangun kesadaran berkoperasi sesuai cita-
cita koperasi. 

 
Aspek Manajemen meliputi beberapa hal sebagai 
berikut:  
a) Organisasi; Unit Usaha bertanggung jawab 

kepada Rektor IAI TABAH. Dipimpin oleh 
Seorang Manajer beberapa karyawan. 

b) Karyawan; Karyawan adalah karyawan tetap dan 
full timer dengan yang ditetapkan oleh IAI 
TABAH. 
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BAB V 

MANAJEMEN ORGANISASI MAHASISWA 
 
 
A. Pengertian Manajemen Organisasi Kemahasiswaan 

 
Dalam PP. 60 tahun 1999 dan PP nomor 19 Tahun 

2005 dijelaskan bahwa mahasiswa adalah peserta didik 
yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. 
Berdasarkan peraturan tersebut; yang dimaksud dengan 
mahasiswa IAI TABAH adalah mahasiswa yang terdaftar 
di IAI TABAH dan merupakan bagian dari sivitas 
akademika IAI TABAH dan Bidang Kemahasiswaan 
merupakan bagian dari sistem Pendidikan Tinggi yang 
mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan 
mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang 
meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, 
pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan 
kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya.  

 
Maksud dari manajemen organisasi mahasiswa adalah 

upaya untuk memberdayakan mahasiswa yang memiliki 
tujuan meningkatkan kualitas diri dilaksanakan dengan 
penuh kesadaran, berencana, teratur, terarah, dan 
bertanggungjawab, serta dapat memberikan pembekalan 
untuk persiapan masa depan, tanpa menggangu atau 
mengurangi kegiatan kurikuler. Terdapat berbagai 
rujukan yang hendak dijadikan titik tolak dalam 
menetapkan sasaran pengembangan pengembangan 
kemahasiswaan yaitu:  
1. Tujuan Pendidikan nasional; 
2. Kaidah moral agama dan ilmu pengetahuan; 
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3. Kepentingan Masyarakat; 
4. Aspirasi, harapan, minat, bakat, kegemaran, dan 

perilkau peribadi civitas akademika berdasarkan 
budaya bangsa dan nilai-nilai agama Islam. 

 
Pengelolaan organisasi kemahasiswaan di IAI TABAH 

memiliki sasaran umum dan khusus. 
 

Sasaran umum yaitu:  
1. Jiwa Pancasila; beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, berbudi pekerti luhur, berwawasan kebangsaan, 
yang luas, terbuka dan mampu bermusyawarah dan 
bertanggungjawab. 

2. Kepemimpinan; pengembangan diri melalui organisasi, 
kegiatan komunikasi, latihan manejemen yang terarah,  

3. Dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan; 
pengembangan diri melalui kegiatan-kegiatan yang 
kreatif, inovatif, dan produktif untuk pengamalan, 
pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi 
bagi pembangunan masyarakat,bangsa dan Negara 

4. Ketahanan Fisik dan mental; diperlukan kesehatan, 
ketahan fisik dan mental untuk mengahadapi 
tantangan hidup, berkeppribadian mantap, memiliki 
tanggungjawab, dan disiplin yang tinggi untuk 
mendukung ketahannan perguruan tinggi dan 
ketahanan nasional. 
 

Sasaran khusus yaitu: 
1. Sikap Ilmiah: 
 Hasrat ingin tahu, belajar tidak kenal batas usia, dan 

waktu 
 Daya analisis yang tajam, kejujuran, dan rasa 

tanggungjawab yang tinggi  
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 Keterbukaan terhadap hal baru, pendapat yang 
berbada,namun tetap kritis, dan sikap bebas 
prasangka 

 Orientasi masa depan, sikap menghargai niali, norma 
kaidah bidaya dan agama serta tradisi keilmuan 

 
2. Sikap Keahlian atau professional 
 Keinginan untuk mencapai pengetahuan yang lebih 

tinggi 
 Kemandirian dan kemahiran sesuai minat, bakat, 

kemampuan serta arah profesinya. 
 Etika profesi yang tinggi dan kesejawatan yang 

tinggi. 
 
B. Organisasi Kemahasiswaan di IAI TABAH 

 
1. Organisasi Kemahasiswaan 

Organisasi merupakan suatu wadah dan/atau 
tempat bekumpulnya orang-orang (manusia) yang 
memiliki minat, bakat, tujuan, atau cita-cita yang sama. 
Unsur-unsur utama yang terkait, dan akan 
mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keberadaan  
organisasi adalah 4 M yaitu ;  
a. Man (Manusia) adalah subjek, prediket maupun 

objek dari kegiatan suatu organisasi. Manusia 
merupakan sumberdaya penting yang menjadi asset 
organisasi, sebagai sumber inspirasi, pelaku yang 
bergerak sesuai system atau komitmen organisasi 
yang akhirnya akan menghasilkan produksi berupa 
karya atau sumberdaya manusia yang sesuai dengan 
tujuan organisasi. 

b. Method (Sistem) adalah mesin yang mengatur 
hubungan antar manusia  atau komponen yang 
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terlibat di organisasi untuk mencapai hasil yang 
diharapkan. 

c. Money (Dana) merupakan bahan baker untuk 
menggerakkan organisasi, “terkadang dana” juga 
menjadi motivasi menggerakkan SDM yang ada 
diorganisasi, meskipun ada yang punya idealisme 
bahwa uang bukan segalanya, tapi memenuhi 
beberapa yang dianggarkan, uang sangat diperlukan 
dan penggunaan uang sesuai atau diluar anggaran 
ini harus dipertanggungjawabkan. 

d. Material (Bahan) yang dibutuhkan oleh organisasi 
bisa berbentuk fisik   (benda)  seperti kantor dan 
perlengkapannya, dan/atau alat-alat sarana dan 
prrasarana yang dibutuhkan pada saat ada kegiatan. 
Material juga berupa non fisik seperti cita-cita yang 
sama, semangat, hobi, minat danbakat anggota yang 
sama, misalnya mendaki gunung dan lain-lain. 

 
Organisasi kemahasiswaan dalam tata cara 

manajemen organisasi tidak berbeda jauh dengan 
organisasi lainnya. Hal-hal yang menyebabkan 
keberadaan organisasi kemahasiswaan ada, yaitu: a. 
kesamaan keyakinan, minat dan bakat anggota, b. 
tuntutan kebutuhan, keadaan lingkungan yang terjadi, 
c. peluang untuk mengembangkan kepribadian atau 
tujuan profit tertentu, dan d. tuntutan agama dan sivitas 
akademika untuk mengemban amanat khusus yang 
didasari visi, misi, dan tujuan institusi. 
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2. Fungsi Organisasi Kemahasiswaan 

Organisasi sebetulnya adalah suatu makhluk hidup. 
Mengapa? Karena organisasi adalah kumpulan manusia. 
Manusia yang bersatu untuk mencapai tujuan. Oleh 
karena itu, organisasai  tidak bisa dipandang sebagai 
benda mati yang bisa diperlakukan seenaknya. 
Diperlukan suatu perawatan khusus agar organisasi 
tetap hidup dan berkembang. Berangkat dari pemikiran 
itu, prinsip-prinsip manajemen organisasi 
sesungguhnya adalah manajemen orang-orang 
didalamnya. SDM merupakan faktor paling penting 
dalam keberlangsungan hidup organisasi. Manusia 
adalah pendiri, perancang, pekerja, pengamat, 
pengkritik, pemutus suatu organisasi. Tanpa mereka 
tidak ada organisasi. Oleh karena itu konsep 
manajemen organisasi ideal haruslah berpusat pada 
manusia.  

Setidaknya ada empat hal yang merupakan prinsip 
pokok dalam manajemen, yakni planning, organizing, 
actuating, dan controlling. Prinsip-prinsip pokok ini 
harus dilakukan dengan melibatkan organ-organ dalam 
organisasi.   

Perencanaan (Planning); Planning/perencanaan 
adalah hal utama yang harus dilakukan dalam 
manajemen. Perencanaan yang baik adalah 
perencanaan yang “Â begin from the end Â”. Kita 
tetapkan tujuan bersama yang ingin dicapai. Tujuan 
adalah pelita yang menunjukkan jalan bahkan di 
kegelapan malam. Tetapkan visi dan misi organisasi.  
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Yang penting adalah penetapan tujuan, visi, dan 
misi organisasi ini harus dilakukan bersama-sama. 
Minimal tidak dilakukan sendirian. Memang pada 
umumnya sebuah organisasi didirikan dengan 
seorang/beberapa tokoh kunci sebagai pemberi 
konsep. Tetapi konsep itu mutlak harus diketahui oleh 
tiap orang dalam organisasi agar terdapat kesamaan 
persepsi. Konseptor tidak mungkin berjalan sendirian 
dalam perjalanan organisasi.  

Pengaturan (Organizing); Pengorganisasian 
merupakan suatu proses untuk merancang struktur 
formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi 
tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota 
organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan 
efisien. Sedangkan fokus pada tahap pengorganosasian 
adalah: Apa saja tugas yang harus diselesaikan? Siapa 
yang yang mengerjakannya? Bagaimana tugas-tugas 
dikelompokkan? Siapa melapor ke siapa? Dimana 
keputusan harus dibuat?  

Pelaksanaan (Actuating); Actuating/pelaksanaan 
adalah roh dari organisasi. Hanya omong kosong jika 
perencanaan tidak diikuti dengan aksi yang sesuai. 
Implementasi adalah sama pentingnya dengan 
perencanaan. Tanpa pelaksanaan yang baik rencana 
akan hancur berantakan tanpa sempat mencapai 
tujuan. Oleh karena itu perlu adanya pendelegasian 
yang tepat untuk suatu tugas tertentu. Serahkanlah 
suatu hal pada ahlinya. Jika ditangani ahlinya tentu 
suatu persoalan akan selesai lebih cepat dan hasilnya 
pun baik. Untuk menunjuk orang yang tepat di tempat 
yang tepat perlu adanay komunikasai terus menerus 
antara anggota organisasi. Dengan adanya komunikasi 
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dan silaturahmi, kompetensi seseorang seringkali akan 
dapat diketahui. Selain itu komunikasi sangat penting 
dilakukan antara planner dan actuator. Komunikasi 
penting untuk menyelaraskan antara keinginan 
perencana dengan pelaksana. Agar tidak terjadi 
kesalahpahaman yang dapat mengganggu jalannya 
organisasi Rencana bisa berubah di tengah jalan jika 
ternyata pada pelaksanaannya terdapat situasi yang 
mendesak.  

Pengawasan (Controling); Controling adalah 
kunci dalam manajemen. Walaupun pendelegasian 
adalah hal yang mutlak dalam organisasi, tetapi 
pendelegasian bukanlah berarti menyerahkan segala 
urusan tanpa kendali. Seorang yang buta niscaya akan 
dapat berjalan dengan normal jika diberitahu jalan yang 
harus dilewatinya. Begitupun orang-orang dalam 
organisasi, seburuk-buruknya sistem manajemen jika 
ada kontrol dan umpan balik yang rutin dilakukan 
maka hasilnya masih dapat diterima. Haruslah ada 
sistem reward and punishment dalam manajemen 
organisasi. Orang yang berprestasi patut diberi 
penghargaan dan sebaliknya orang yang melakukan 
kesalahan sebaiknya diingatkan untuk tidak 
mengulangi kesalahannya. Ini penting sebab sistem ini 
akan memacu orang-orang dalam organisasi untuk 
mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena merasa 
dihargai. Hargai prestasi sekecil apapun dan jangan 
biarkan kesalahan sekecil apapun. Segala sesuatu yang 
besar dimulai dari yang kecil. Ini semua dilakukan agar 
pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan. Tidak melenceng dari sasaran apalagi 
menetapkan sasaran seenaknya. 
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Tetapi ada hal yang penting namun seringkali 
terlewatkan oleh banyak manajer organisasi. Yakni 
pentingnya menyentuh hati manusia dengan hati lagi. 
Ya, cinta seringkali dilupakan dalam manajemen 
organisasi. Ada dua hal yang bisa membuat orang total 
dalam suatu hal, yakni adanya keuntungan dan cinta. 
Orang bilang cinta itu buta. Jika orang telah merasakan 
cinta dia akan melupakan kelelahan, kesusahan, 
penderitaan yang diperoleh dan akan mencurahkan 
segenap waktunya untuk hal yang dicintainya. Jangan 
ragu-ragu bagi manajer utnuk melakukan pendekatan 
personal untuk orang-orang dalam organisasi seperti 
menjenguk jika ada yang sakit, menanyakan kabar, 
memberi hadiah, melontarkan pujian, dan sebagainya. 
Perhatikan kebutuhannya dan berempatilah terhadap 
kesusahannya. Hal-hal ini mungkin kedengarannya 
remeh tetapi sebenarnya ini solusi yang jitu bagi 
manajemen organisasi. Cinta akan menjadi perekat 
yang sangat kuat bagi keutuhan organisasi. 

3. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan 

Keberadaan sebuah organisasi kemahasiswaan 
harus sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi 
dan/atau sesuai dengan aspirasi minat dan bakat 
mahasiswa. Beberapa hal yang perlu dilakukan atau 
dimiliki oleh organisasi kemahsiswaan adalah:  
a. Struktur Organisasi; adalah sebuah bagan yang 

dapat menjelaskan tentang kedudukan masing-
masing pengurus serta hubungan antar bagian dalam 
organisasi. Struktur oranisasi harus terpampang 
dalam dinding sekretarian dan dilengkapi proposal 
tentang keberadaan organisasi ke Wakil Rektor III 
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bidang kemahasiswaan, dan dilengkapi laporan 
kinerja organisasi. 

b. Job Discription; pembagian tugas berdasarkan tugas 
pokok dan fungsi jabatan yang diemban atau 
dipercayakan pada setiap pengurus. 

c. Rapat Kerja; masing-masing bagian harus 
melakukan rapat kerja sekurangnya 2 kali atau 4 kali 
dalam setahun, dan dari masing-masing harus 
memiliki draf rancangan kerja yang akan 
dilaksanakan dalam satu tahun. 
1) Rapat Evaluasi; merupaka media evaluasi diri 

tehadap keberhasilan sustu program/kegiatan 
yang telah dilaksnakan dengan 
mempertimbangkan akuntabilitas dan 
profesionlitas kerja. 

2) Rapat Koordinasi; merupakan langkah 
merapatkan barisan demi kesuksesn 
program/kegiatan dilakukan dengan mengundang 
berbagai pihak yang dianggap memiliki relevansi 
kegiatan atau program, misalnya HMF, UKM,dan 
komponen lainnya, agar tujuan program/kegiatan 
tidak menyimpang dan memiliki unsure 
keberdayaan bagi semuanya. 

3) Pertemuan Pimpinan Organisasi; pertemuan 
resmi pimpinan organisasi sangat penting untuk 
menjalin hubungan yang baik antar pimpinan 
organisasi dan dilakukan dalam keadaan santai. 

4) Pertemuan dengan pimpinan Perguruan 
Tinggi; membiasakan diri terbuka, 
bertanggungjawab terhadap kegiatan/program 
yang telah dilakukan melalui mekanisme kritik 
dan saran terhadap manjemen pelayanan, kualitas 
SDM, perkembangan teknologi, dan materi 
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pendidikan yang telah diberikan perguruan tinggi 
kepada mahasiswa dengan tujuan agar terbangun 
sinergi antara perguruan tinggi , mahasiswa dan 
masyarakat. Kegiatan ini harap dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun atau 2 
kali dalam setahun. 

5) Penataan arsip dan Inventaris Organisasi; hal-
hal yang terkait dengan kearsipan (dokumen) 
organisasi yaitu; data pengurus/anggota, surat 
masuk/keluar, proposal, memo, agenda kerja, dan 
dokumen-dokemen lainnya. 

6) Laporan Pertanggungjawaban; sesuatu yang 
harus dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab 
pengurus kepada anggota oranisasi/mahasiswa 
dan pimpinan IAI TABAH. 

7) Pendelegasian Wewenang; untuk memberikan 
kekuatan hukum bagi yang menrima wewenang 
perlu dibuatkan surat pelimpahan wewenang 
sementara. 

8) Pembagian Tugas pengawasan; apabila tugas 
ketua terlalu banyak maka tugas pengawasan 
dapat dibagi kepada sektretaris umum atau seksi 
khusus pengawasan 

9) Pembauatan Daftar Rencana Kegaiatan dan 
Anggaran Organisasi serta Realisasi Kegiatan 
dan Anggaran; sebuah daftar rencana dan 
anggaran yang diperlukan untuk kegiatan harus 
disusun sebelum kegiatan dilakukan, dapat dilihat 
oleh seluruh pengurus/anggota/mahasiswa 

10) Pembukuan dan Kerarsipan; kearsipan yang 
paling penting dalam organisasi kemahasiswaan 
adalah surat menyurat. Kerapain surat dan 
menyurat akan menunjukkan identitas dan 
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kapabelitas organisasi, meskipun tidak ada aturan 
resmi mengenai arsip surat. 
 
 

C. Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan di IAI TABAH 

Organisasi kemahasiswaan intra kampus adalah 
organisasi mahasiswa adalah organisasi mahasiswa yang 
memiliki kedudukan resmi di lingkungan IAI TABAH dan 
mendapatkan pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari 
IAI TABAH. Aktivis organisasi mahasiswa intra kampus 
pada umumnya, juga berasal dari kader-kader organisasi 
ekstra kampus dan/atau dari kader-kader organisasi 
independen, kelompok studi, kelompok pengabdian dan 
lain sebagainya. Organisasi kemahasiswaan merupakan 
suatu masyarakat tersendiri, namun tidak terpisah dari 
civitas akademika IAI TABAH dan masyarakat luar. 
Organisasi kemahasiswaan memiliki corak dan tata cara 
kehidupan yang khas, yang didalamnya terdapat aturan 
dan norma yang berfungsi sebagai pengendalian diri dan 
orgnisasi.  

Tata cara dan aturan kehidupan masyarakat kampus 
mengacu pada Kepmendiknas No.:155/U/1998 Tentang 
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan 
Tinggi, dan Keptusan Dirjen DIKTIS DEPAG RI No.: 
Dj.I/253/2007 Tentang Pedoman Umum Organisasi 
Kemahasiswaan PTAIS. Dengan demikian Masyarakat 
kampus yang nota bene disebut mahasiswa adalah  
anggota masyarakat kampus, kelompok yang masih belajar 
dan perlu mendapatkan pendidikan, pelatihan, 
ketrampilan dan pengabdian pada masyarakat sebagai 
wahana proses pembangunan yang akan datang. Oleh 
karenanya, organisasi kemahasiswaan dibentuk atas dasar 
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pengembangan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa 
selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undagan yang berlaku dan statuta IAI  TABAH.  

 

1. DASAR DAN TUJUAN ORGANISASI 

Dasar Organisasi: Organisasi kemahasiswaan 
diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana 
proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Tujuan Organisasi: 

a) Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat 
yang memiliki kemampuan akademik dan/atau 
profesional yang dapat menerapkan, 
mengembangkan, dan menciptakan ilmu 
pengetahuan, teknolgi dan/atau kesenian yang 
bernuansa islami 

b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu ilmu 
pengetahuan, teknologi dan/atau bakat dan minat 
dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 
memperkaya kebudayaan nasional yang bernuasan 
islami dan berwawasan kebangsaan. 

2. BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Institusi IAI 
TABAH terdiri atas: Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan 
Mahasiswa (DEMA); dan ditingkat fakultas terdiri atas: 
Senat Mahasiswa fakultas SEMA-FA), Himpunan 
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Mahasiswa fakultas (HMF), dan Himpunan Mahasiswa 
Program Studi (Hima Prodi). 

a) Senat Mahasiswa IAI TABAH (SEMA) 

Senat mahasiswa adalah lembaga intra 
kemahasiswaan tingkat IAI TABAH. Senat mahasiswa 
ini memiliki independensi dan merupakan kekuatan 
yang cukup solid untuk mengembangkan rasa 
solidaritas atas mahasiswa. Senat mahasiswa IAI 
TABAH merupakan badan tinggi normatif .6 

b) Dewan Mahasiswa (DEMA) 
Dewan mahasiswa adalah lembaga intra 

kemahasiswaan tingkat IAI TABAH. Dewa merupakan 
lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan 
(lembaga eksekutif) tingkat IAI TABAH. 

 
c) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan/atau Unit 

Kegiatan Khusus (UKK) 
Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan unit 

pelaksana kegiatan spesifik kegiatan kemahasiswa 
pada tingkat institusi IAI TABAH 

 
Organisasi kemahasiswa tingkat fakultas terdiri dari 
unsur: Himpunan Mahasiswa fakultas (HMF), Himpunan 
Mahasiswa Program Studi (Himaprodi), dan Senat 
Mahasiswa fakultas sebagai pelaksana kegiatan 
kemahasiswaan. 
 
Bentuk atau badan kelengkapan organisasi 
kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

                                                 
6 Kumpulan pedoman dan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi islam di Indonesia, Direktorat 

pendidikan tinggi islam, direktorat jenderal pendidikan islam, Departemen Agama RI Tahun 2008. 
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antar mahasiswa, selama tidak betentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
statuta IAI TABAH. 

3. Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab 

Kedudukan organisasi kemahasiswaan IAI TABAH 
adalah sebagai lembaga kelengkapan non struktrual. 
Organisasi kemahasiswaan IAI TABAH mempunyai 
fungsi sebagai wahana dan sarana: 
a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-
garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan; 

b. Komunikasi antar mahasiswa; 
c. Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan 

akademis, calon ilmuan dan intelektual yang berguna 
bagi masyarakat; 

d. Pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan 
keterampilan, organisasi, manajemen, dan 
kepemimpinan mahasiswa; 

e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader agama 
dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan 
kesinambungan pembangunan nasional; 

f. Pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan 
yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan 
wawasan kebangsaan. 

g. Mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan 
ditetapkan oleh Rektor IAI TABAH; 

h. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan 
dilantik oleh pimpinan IAI TABAH.  

 
 
 



Moving a Step Forward For a Better Quality| 123 
 

4. Kepengurusan, Anggota, dan Masa Bakti 

a. Pengurus organisasi kemahasiswaan IAI TABAH 
sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, 
bendahara, dan bidang-bidang yang diperlukan; 

b. Anggota organisasi kemahasiswaan adalah seluruh 
mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam 
kegiatan akademik di IAI TABAH; 

c. Periodesasi kepengurusan organisasi kemahasiswaan 
berlaku selama 1 tahun. 
 

5. Penjelasan bentuk Organisasi Kemahasiswaan 
a. Senat Mahasiswa (SEMA) 

1) Kepengurusan senat mahasiswa dipilih secara 
demokratis oleh seluruh mahasiswa IAI TABAH 
atau 50+1 dari jumlah seluruh mahasiswa aktif; 

2) Masa kerja kepengurusan senat mahasiswa adalah 
1 tahun dan sesudahnya ketua tidak dapat dipilih 
kembali; 

3) Senat Mahasiswa IAI TABAH memiliki tugas dan 
wewenang: 
a) Menetapkan garis-garis besar program 

kemahasiswaan; 
b) Merencanakan kegiatan kemahasiswaan intra 

kurikuler 
c) Melaporkan seluruh kegiatan kepada Rektor IAI 

TABAH cq. Wakil Rektor III bagian 
Kemahasiswaan. 

d) Memberikan pendapat, usul, dan saran kepada 
pimpinan IAI TABAH terutama yang berkaitan 
dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian 
tujuan IAI TABAH;  
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e) Menampung dan menyalurkan aspirasi 
mahasiswa. 

 
b. Dewan Mahasiswa (DEMA) 

1) Kepengurusan senat mahasiswa dipilih secara 
demokratis oleh seluruh mahasiswa IAI TABAH 
atau 50+1 dari jumlah seluruh mahasiswa aktif; 

2) Masa kerja kepengurusan senat mahasiswa adalah 
1 tahun dan sesudahnya ketua tidak dapat dipilih 
kembali; 

3) Dema IAI TABAH memiliki Tugas dan wewenang: 
a) Melaksanakan kegiatan intra kurikuler; 
b) Menilai program dan pelaksanaan program 

DEMA; 
c) Melaporkan seluruh kegiatan kepada Rektor IAI 

TABAH cq. Wakil Rektor III bagian 
Kemahasiswaan. 

d) Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan; 
e) Mengembangkan keterampilan manajemen 

keorganisasian; 
 

c. Himpunan Mahasiswa Fakultas (HMF) dan 
Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) 

 
1) Kepengurusan mahasiswa fakultas atau program 

studi dipilih secara demokratis oleh mahasiswa 
jurusan/program studi masing-masing; 

2) Masa kerja kepengurusan mahasiswa fakultas atau 
program studi adalah dua semester dan 
sesudahnya ketua tidak dapat dipilih kembali; 

3) Tugas dan wewenang pengurus mahasiswa 
fakultas atau program studi sama dengan tugas dan 
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wewenang DEMA, pada tingkat fakultas dan 
program studi; 

4) Pengurus fakultas atau program studi bertanggung 
jawab kepada Dekan atau ketua program studi 
masing-masing. 

 
d. Komisariat Mahasiswa  (KOSMA) 

 
1) Komisariat mahasiswa (kosma) dipilih secara 

demokratis oleh mahasiswa dilingkungan kelas 
masing-masing; 

2) Masa kerja Komisariat mahasiswa adalah dua 
semester; 

3) Komisariat mahasiswa bertugas menyelenggarakan 
kegiatan intra kurikuler dan memenuhi hal-hal 
yang dibutuhkan dalam kegiatan akademik dalam 
dua semester; 

4) Komisariat mahasiswa mempunyai wewenang 
menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa 
dilingkungan kelasnya kepada DEMA; 

5) Ketua Komisariat mahasiswa bertanggung jawab 
kepada ketua DEMA.  

 
e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Unit Kegiatan 

Khusus (UKK) 
 

1) Kepengurusan UKM/UKK dipilih secara demokratis 
oleh anggota masing-masing, unsur DEMA dan 
SEMA, serta disahkan oleh pimpinan IAI TABAH; 

2) Masa kerja kepengurusan UKM/UKK adalah dua 
semester dan sesudahnya ketua tidak dapat dipilih 
kembali; 
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3) Tugas dan wewenang pengurus UKM/UKK sama 
dengan tugas dan wewenang DEMA; 

4) Pengurus UKM/UKK bertanggung jawab kepada 
pimpinan IAI TABAH cq. Wakil Rektor III bagian 
kemahasiswaan. 

 
6. Pembiayaan 

a. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi 
kemahasiswaan dibebankan pada anggaran IAI 
TABAH sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau 
usaha lain seijin Rektor dan dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku; 

b. Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan 
harus rinci, transparan, akuntabel, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
7. Struktur Organisasi Mahasiswa di IAI TABAH 
 

a. Struktur Organisasi Kemahasiswaan di tingkat IAI 
TABAH. dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 
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c. Alur Musawarah Senat Mahasiswa di tingkat Fakultas 
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8. Prosedur dan Mekanisme Pemilihan  
 

a. Syarat-syarat, Tata Cara dan Mekanisme 
Pemilihan Ketua Musyawarah, dan Ketua Senat 
Mahasiswa IAI TABAH 

 
1) Persayaratan Umum: 

a) Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata`ala 
b) Berjiwa dan berwawasan pancasila 
c) Berkelakuan baik dan memiliki integritas 

kepribadian yang tinggi 
d) Mahasiswa masih terdaftar sebagai mahasiswa 

IAI TABAH dan Aktif dalam kegiatan akademik 
TABAH. 

e) Sukarela dan memiliki kemampuan untuk 
menduduki jabatan dalam organisasi 
kemahasiswaan, dan memahami serta 
menghayati aspirasi mahasiswa. 

2) Persyaratan Khusus: 
a) bakal calon (balon) memiliki pengalaman diklat 

organisasi dan/atau memiliki riwayat Diklat 
organisasi kemahasiswaan baik yang 
dikeluarkan oleh TABAH dan/atau yang 
dikeluarkan perguruan tinggi lain, Lembaga 
Profesi, Instansi pemerintah, dan Lembaga 
Swadaya masyarakat yang telah mendapatkan 
ISO 9000:1000 atau sejenisnya. 

b) Balon bersedia mengikuti Diklat Kepemimpinan 
Lanjutan dan menuliskan portofolio organisasi 
ke depan. 
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c) Balon mempunyai Indeks Prestasi (IPK) 3.25 
dan minimal duduk di semester III dan 
maksimal dudu di semester VII. 

d) Balon memperoleh rekomendasi dari Dekan 
(untuk tingkat fakultas) dan rekomendasi 
Rektor TABAH cq. Wakil Rektor III bidang 
kemahasiswaan untuk tingkat Institusi. 

e) Balon memiliki sifat terpuji, dedikasi, dan 
loyalitas serta bertanggungjawab pada tugas dan 
almamater. 

f) Balon memperoleh rekomendasi dari Rektor IAI 
TABAH. 

2. Tata cara dan mekanisme pemilihan bakal calon 
dan calon pengurus organisasi kemahasiswaan IAI 
TABAH 

a) Panitia musyawarah mahasiswa (MUSMA) adalah 
mahasiswa IAI TABAH yang masih aktif dalam 
mengikuti kegiatan akademik, dan minimal semester 
III dan maksimal semester VII. 

b) Panitia dipilih oleh komisariat mahasiswa (kosma), 
dan SK oleh Rektor IAI TABAH dan mengikuti buku 
pedoman kemahasiswaan yang sudah diatur dalam 
IAI TABAH; 

c) Panitia melakukan seleksi internal bakal calon ketua 
organisasi kemahasiswaan IAI TABAH, kemudian 
membuat usulan kepada pimpinan IAI TABAH dan 
bakal calon yang diusulkan minimal 3 dan maksimal 
5 orang. 

d) Pimpinan melakukan rapat terbatas terhadap bakal 
calon yang diusulkan panitia untuk memilih dan akan 
dilakukan pemilihan bakal calon yang telah 
direkomendasi oleh pimpinan IAI TABAH. 
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e) Pelaksanaan musyarawah mahasiswa dilaksanakan 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari keluarnya 
surat rekomendasi dari pimpinan IAI TABAH. 

f) Pemilihan calon ketua organisasi kemahasiswaan 
(SEMA dan DEMA) harus diikuti mahasiswa 
perwakilan seluruh jurusan dan prodi mulai dari 
semester I sampai semester VII yang ada di IAI 
TABAH, perwakilan seluruh prodi mulai dari 
semester I sampai semester VII untuk tingkat 
fakultas. 

g) Jumlah perwakilan masing-masing kosma pada 
semua jurusan dan prodi adalah minimal 5 orang dan 
maksimal 9 orang. 

3. Prosedur Pengusulan Kegiatan dan Pelaporan 
Kegiatan 
 
a) Prosedur Kegiatan, Pembiayaan Organisasi dan 

Pelaporan Kegiatan 
Kegiatan yang diselenggarakan sepenuhnya oleh 
Bidang Kemahasiswaan IAI TABAH (tertuang dalam 
program kerja Wakil Rektor III). Kegiatan yang 
diselenggarakan sepenuhnya oleh SEMA dan DEMA 
IAI TABAH, atau Kegiatan yang diselenggarakan 
sepenuhnya oleh Himpunan fakultas dan Kegiatan 
yang diselenggarakan atas kerjasama Institusi. 

 
Prosedur Pelaksanaan 

 
1) Setiap organisasi kemahasiswaan yang akan 

melaksanakan kegiatan harus mengajukan 
prosposal, bila kegiatan yang akan 
diselenggarakan melibatkan pihak luar. 
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2) Setiap organisasi kemahasiswaan yang akan 
melaksanakan kegiatan cukup memberitahukan 
secara tertulis kepada pimpinan melaui WAREK 
III apabila kegiatan tanpa melibatkan pihak luar. 

3) Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan harus 
dibentuk kepanitiaan yang akan melaksanakan 
dan bertanggung jawab terhadap kegiatannya. 

4) Institusi IAI TABAH akan menyediakan fasilitas 
yang tersedia untuk digunakan penyelenggaraan 
kegiatan kemahasiswaan. 

 
Pendanaan Kegiatan 
 
1) Dana kemahasiswaan dibayar oleh mahasiswa 

sekaligus pada saat mahasiswa baru pada saat 
melakukan her-registrasi (daftar ulang) melalui 
Bagian Keuangan. 

2) Dana kemahasiswaan dipergunakan untuk 
kegiatan Kemahasiswaan dan dapat diturunkan 
sesuai dengan permohonan dari SEMA dan DEMA 
atau Unit-Unit Kegiatan Mahasiswa melalui 
Proposal Kegiatan. 

3) Selain dana yang wajib dibayar, institusi juga 
mengizinkan kepada UKM-UKM untuk 
menghimpun dana lain berupa iuran anggota UKM 
yang langsung ditangani oleh UKM masing-masing 
atas dasar musyawarah dan/atau menghimpun 
dana dari luar atas izin/sepengatahuan Rektor IAI 
TABAH melalui Wakil Rektor III. 
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2) Format proposal dan Laporan Kegiatan 
 

Format Proposal 
 

A. Dasar  Pemikiran 
 

Menjelaskan latar belakang esensi dan urgensi 
kegiatan yang akan dilaksanakan. 

 
B. Landasan Operasional 

Memaparkan landasan hukum dan rujukan hukum 
dalam pelaksanaan kegiatan, seperti: UU RI Nomor  
20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, STATUTA IAI TABAH, AD dan ART 
organisasi pengusul, Rencana kerja organisasi 
SEMA/ DEMA/HMF. 

 

C. Nama Kegiatan 
Menyebutkan nama kegiatan yang diusulkan, 
seperti “Pelatihan Manajemen dan 
Keorganisasian Mahasiswa”. 
 
 
 
 

D. Tujuan 
Memaparkan tujuan yang hendak dicapai melalui 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertera 
dalam nama kegiatan. 

 
E. Target  Capaian 

Menyebutkan target capaian yang hendak dicapai 
melalui kegiatan sebagaimana yang tertera dalam 
nama kegiatan. 
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F. Waktu Kegiatan 
1. Menjelaskan tanggal, bulan dan tahun 

pelaksanaan 
2. Membuat time lines kegiatan 

 
G. Pelaksana 

Menjelaskan susunan kepanitian pelaksana 
kegiatan 

 

H. Peserta 
1. Menjelaskan siapa peserta yang mengikuti 

kegiatan 
2. Menjelaskan kriteria peserta yang berhak 

mengikuti kegiatan 
 

I. Tempat Kegiatan  
Menjelaskan tempat atau lokasi kegiatan 
 

J. Anggaran Dan Sumber Biaya  
1. Membuat anggaran kegiatan sebagaimana format 

terlampir 
2. Membuat perhitungan yang baik dan benar 
3. Menyebutkan sumber-sumber biaya kegiatan 
 
 

K. Penutup 
Menjelaskan tingkat ketercapaian kegiatan dan 
membuat rekomendasi 

 
Catatan:  
1. Contoh cover Proposal terlampir,  
2. Proposal diketik di komputer secara rapi dan 

menggunakan bahasa Indonesia sesuai PUEBI. 
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3. Proposal dibuat dalam kertas A4 dengan ukuran 
margin 4343 

4. Anggaran dibuat dalam form excel untuk 
menghindari kesalahan hitung 

5. Anggaran disusun secara realistis 
6. Lembar pengesahan terlampir 

 
3) Alur Pengajuan Proposal 

a) Alur Pengajuan Proposal Kegiatan Tingkat IAI 
TABAH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proposal 
SEMA/ 
DEMA 

BAUK IAI 

TABAH 

WAREK III 

REVISI 

WAREK II 

SUDAH 

BAIK 

ADA KESALAHAN 

PENCAIRAN 

Keterangan: 
Proposal diajukan ke BAUK IAI TABAH  minimal 1 bulan sebelum kegiatan 
dilaksanakan untuk ditelaah dan dievaluasi dan proses pencairan maximal 
2 hari setelah 1 bulan proposal masuk.  
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Lampiran 1: contoh cover proposal 
 

PROPOSAL KEGIATAN 
SENAT MAHASISWA/DEWAN MAHASISWA 

 
‘tema kegiatan’ 

 
Proposal ini ajukan kepada Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut 

Tholabah untuk diproses sebagaimana mestinya. 

 
 

 
 

LOGO SEMA/DEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAMAT IAI TABAH: 
JL. DEANDLES NO 1 KRANJI PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR 

NO TELP: (0322) 661363 / FAX: (0322) 661363 
WEBSITE: www.iai-tabah.ac.id 

Email: iaitabah.lamongan@gmail.com  

2018 
 

 

http://www.iai-tabah.ac.id/
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Lampiran 2: cover laporan kegiatan 
 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
SENAT MAHASISWA/DEWAN MAHASISWA 

 
 

‘tema kegiatan’ 
 

Laporan ini disampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam 
Tarbiyatut Tholabah untuk dikoreksi dan dievaluasi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOGO SEMA/DEMA 
 
 
 
 
 
 
 

ALAMAT IAI TABAH: 
JL. DEANDLES NO 1 KRANJI PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR 

NO TELP: (0322) 661363 / FAX: (0322) 661363 
WEBSITE: www.iai-tabah.ac.id 

Email: iaitabah.lamongan@gmail.com  

2018 

http://www.iai-tabah.ac.id/
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Lampiran 3: Format RAB kegiatan 
 
 

NO 
URAIAN VOLUME SAT 

HARGA 
SATUAN  JUMLAH 

            
A PERSIAPAN KEGIATAN         
1 

 
    

2 
 

    
3      
      
      
      
      
    
B PELAKSANAAN     
1 

 
    

2      
3      
   
   
   
   
   

C LAPORAN     
      

1      
2      
3      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    

 
TOTAL  
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Lampiran 4: lembar Pengesahan pimpinan 
 

 
 
 

PENGESAHAN PIMPINAN 
 

Proposal kegiatan oleh SEMA/DEMA/UKM IAI TABAH. 
 

Lamongan, …………………………….(kosongkan dulu) 
 

 
 
 

Ketua SEMA      Ketua Panitia  
 
 
 

(    )    (    ) 
 
 
 
 
 

Disahkan oleh 
Wakil Rektor III 

 
 

 
 
   (Drs. H. Abdul Kholiq, M. Kom.I)    


