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PROLOG 
 

Transformasi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) telah 

membuktikan bahwa globalisasi dan perubahan sosial di 

masyarakat tidak dapat dibendung lagi. Dalam kondisi 

demikian transformasi STAIN menjadi keniscayaan di tengah 

arus globalisasi tersebut. Transformasi STAIN mesti 

dilakukan dalam rangka memenuhi harapan, dan kebutuhan 

masyarakat yang semakin berkembang, serta mendukung 

pembangunan nasional.  

Arus globalisasi menjadikan tuntan masrakat yang 

semakin berkmbang membuat STAIN transformasi menjadi 

IAIN. Transformasi itu disebabkan oleh faktor eksternal dan 

internal. Faktor eksternal seperti seperti derasnya arus 

perubahan ditengah masyarakat global dan faktor internal 

STAIN perlu mengukuhkan diri bahwa transformasi adalah 

sebuah kebutuhan agar tidak tertinggal dengan keadaan. 

Tetapi transformasi tersebut jangan sampai meninggalkan 

misi awal pembentukan lembaga STAIN. Setidaknya, prinsip-

pirinsip transformasi organisasi haruslah menjadi acuan dan 

pedoman bagi organisator dalam melakukan perubahan 

STAIN. STAIN dalam melakukan transformasi mengacu 

kepada tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu; 1) diagnosis, 

2) perencanaan tindakan, 3) implementasi, 4) pemantauan dan 

evaluasi, itulah yang disebut dengan pengembangan 

organisasi yang terintegrasi. Istilah Transformasi berinduk 

dari kata to transform yang bermakna mentrans- formasikan 

atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. 
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Sebagai contoh adalah mentransformasikan visi menjadi 

realita, panas menjadi energi, laten menjadi manifest dimana 

terjadi perubahan bentuk atau action dari sebelumnya. 

Transformasi itu sendiri menjadi kekuatan pendorong yang 

melanggengkan kesuksesan dan pertumbuhan di masa 

depan.  

Transformasi STAIN adalah mengacu kepada Peraturan 

menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik 

indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, 

perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan 

pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi 

swasta yaitu Berubahnya status sekolah Tinggi negeri yang 

hanya menyelenggarakan satu jenis pendidikan akademik, 

dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau 

profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi tertentu, melalui: program sarjana; program 

magister; program doktor; program diploma tiga; program 

diploma empat atau sarjana terapan; program magister 

terapan; program doktor terapan; dan/atau program profesi; 

menjadi Institut. Yang dimaksud dengan institut disini adalah 

lembaga yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik 

dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/ atau 

profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan 

teknologi tertentu, yang lebih dari satu rumpun ilmu 

pengetahuan melalui: program sarjana; program magister; 

program doktor; program diploma tiga; program diploma 

empat atau sarjana terapan; program magister terapan; 

program doktor terapan; dan/atau program profesi, yang 

terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi pada 
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program sarjana. inilah yang dimaksud oleh penulis tentang 

transformasi STAIN menjadi IAIN. 

Transformasi berasal dari kata trans (perpindahan) 

formational (perubahan bentuk), transform to change something 

completely and usually in agood way or to transform, yang 

bermakna mentrans- formasikan atau mengubah sesuatu 

menjadi bentuk lain yang berbeda, misalkan 

mentransformasikan visi menjadi realita, atau mengubah 

sesuatu yang pontensial menjadi aktual. Maka dari itu, 

transformasi mengandung makna sifat-sifat yang dapat 

mengubah sesuatu menjadi bentuk lain, misalnya mengubah 

energi pontensial menjadi aktual atau motif berprestasi 

menjadi prestasi rill.  

Istilah terkait dengan transformasi yaitu; discoveri, 

Invensi, inovasi, kreativitas dan transformasi itu sendiri.  

1) Discoveri adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya 

benda yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum 

diketahui oleh orang.  

2) Invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar 

baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang 

ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, 

kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. 

3) Inovasi (innovation) ialah suatu ide, barang, kejadian, 

metode yang dirasakan atau diamati sebagi suatu hal 

yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang 

(masyarakat), baik itu berupa hasil invensi maupun 

discoveri.  

4) Kreativitas dan inovasi adalah konsep kembar terkait 

satu sama lain. Kreativitas pada mulanya merupakan 
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bidang kajian psikologi yang terfokus pada individu 

dan kelompok kecil, sementara inovasi merupakan 

fokus kajian sosiolog, ekonomi, dan pakar lainnya yang 

menggunakan perspektif sistem. 

5) Tranformasi adalah gerak atau dinamika dari suatu 

tahap ke tahap tertentu, baik yang bersifat evolusioner 

maupun refolusioner, dalam skala lokal maupun global 

yang terjadi karena faktor internal atau eksternal. 

Tranformasi berarti mentransformasikan, memvariasi-

kan, atau memodifikasi atau berperilaku yang ada.  

 

Para ahli menyebutkan transformasi organisasi adalah 

perluasan dari organisasi (organization development). 

Perluasan organisasi oleh sebagian ahli sebagai sebuah 

tindakan untuk melakukan transformasi, suatu strategi untuk 

merubah keyakinan, sikap, nilai-nilai dan struktur organisasi 

agar dapat menyesuaikan diri secara lebih baik terhadap 

teknologi baru, perkembangan pasar dan tantangan baru. 

Transformasi pada sebuah organisasi didefinisikan sebagai 

proses trnasformasi yang bersifat mendasar, strategik dan 

menyeluruh. Transformasi yang mendasar diartikan sebagai 

transformasi struktur yang tidak dapat kembali kebentuk 

semula lagi. Transformasi strategik diartikan sebagai 

transformasi yang menyangkut visi, dan misi baru organisasi. 

Transformasi menyeluruh dimaksudkan sebagai transformasi 

dalam semua aspek organisasi secara terpadu baik aspek 

manusianya maupun aspek pengelolaannya yang 

diselaraskan dengan transformasi visi, misi dan strategi. 
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Zainudin Mustafa menyebutkan, ada dua konsep yang 

bersamaan dengan transformasi yaitu; 1) transformasi 

organisasi dan 2) pengembangan organisasi. Transformasi 

organisasi dengan menggunakan pendekatan gradual 

(bertahap) dalam mewujudkan transformasi yang bersifat 

strategis dengan titik perhatian dan upaya pada proses 

pengembangan yang pelaksanaannya bersifat partisipatif. 

Sebaliknya transformasi yang bersifat ―dratis‖ dan 

―mendadak‖, diarahkan kepada tiga sektor organisasional, 

yaitu: 1) Struktur organisasional sebagai keseluruhan, 2) 

Proses manajemen dan 3) Kultur organisasi. Karena bentuk 

dan sasarannya yaitu kelanjutan dan kelangsungan hidup 

organisasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif.  

Terdapat tiga jenis organisasi, yaitu: 1) bersifat reaktif, 2) 

pasif, dan 3) pro aktif terhadap transformasi. Organisasi yang 

bertindak secara reaktif adalah organiasi yang 

bertransformasi terhadap perubahan-perubahan sosial yang 

terjadi di lingkunagannya. Organisasi yang pasif adalah 

organisai yang tidak melakukan transformasi apa-apa, tidak 

melakukan inisiatif bertransformasi yang berlaku didalam 

dan diluar organisasi. Apabila terjadi transformasi, sikap 

yang dimunculkan adalah bersikap tunggu dan melihat 

terhadap transformasi yang berlaku dan cenderung meniru 

pendekatan yang dilakukan oleh organisasi lain. Organisasi 

seperti ini, mungkin lama kelamaan akan kehilangan daya 

saingnya dan tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman. 

Tipologi strategi transformasi yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut. Yaitu; 1) Strategi berdasarkan pendekatan evolusi 

partisipatif. Strategi ini digunakan apabila yang menjadi 
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sasaran adalah memelihara kondisi yang sudah ada tentang 

kesesuaian organisasi dengan lingkungannya sambil 

mengantisipasi terjadinya perubahan. 2) Transformasi yang 

bersifat kharimatik. Strategi ini digunakan apabila sasarannya 

ialah melakukan transformasi yang sifatnya radikal dalam 

waktu yang singkat dan kultur organisasi mendukungnya. 3) 

Evolusi yang dipaksakan. Strategi ini digunakan untuk 

transformasi yang diperlukan tidak bersifat mendasar dan 

berlaku untuk jangka panjang, akan tetapi kultur organisasi 

tidak mendukungnya. Keempat; Transformasi dictatorial. 

Strategi ini tepat digunakan untuk mewujudkan transformasi 

dalam hal organisasi menghadapi krisis, restrukturisasi 

diperlukan meskipun diketahui bahwa restrukturisasi 

bertentangan dengan kepentingan kultur organisasi yang 

sudah mapan. 

Organisasi pro aktif adalah organisasi yang selalu 

transformasi secara aktif. Organisasi ini melakukan dan 

memastikan bahwa transformasi yang dilakukan adalah 

secara terencana dan senantiasa bertindak secara proaktif. Hal 

ini dimaksudkan agar organisasi berkenan merancang 

transformasi yang di pimpin dengan pendekatan ―dalam 

keluar‖. Organisasi ini tidak melulu perkara yang organisasi 

lain lakukan. Tetapi ia melakukan atas kesadaran untuk 

memastikan tujuan organisasi agar mudah dicapai dengan 

cara yang paling cepat dan berkesan.  

Dengan demikian transformasi organisasi dapat 

disimpulkan sebagai suatu strategi dan implementasi untuk 

membawa organisasi dari bentuk dan sistem yang lama ke 

bentuk dan sistem yang baru dengan menyesuaikan seluruh 
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elemen ikutannya (sistem, struktur, people, culture) dalam 

rangka meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan selaras dengan visi dan misi 

organisasi/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. 

Dalam pengembangan, ada saatnya organisasi 

melakukan transformasi untuk masa depan, dan ada saatnya 

mempertahankan organisasi karena sudah sesuai dengan 

tuntutan keadaan. Untuk menegaskan bahwa terdapat 

perbedaan konsep dan teknik antara pengembangan 

organisasi dan transformasi organisasi. Pengembangan 

organisasi menggunakan pendekatan gradual (bertahap) 

dalam mewujudkan transformasi, termasuk transformasi 

yang bersifat strategis dan upaya menjalankan proses 

transformasi yang bersifat partisipatif.  

Dalam al-Qur‘an Allah Berfirman: 

عَقِّٰبتٗ ٗىَهٗ  ٍُٗ ِْٗ ٍِِِّٗٗ ُْ َْهِٗٗبَ ََِْٗٗدَ ٍِ ََِْْٗٗحفَُظْىَّهٗ َٗخْيِفهٗ َٗو سٍِِٗٗ ٍْ ُٗ ۗ ّٗٗللٰاِٗٗاَ اَُٗغَُِّسَُٗٗلّٗٗللٰاَٗٗاِ ٍَٗ

 ًٗ اَُٗغَُُِّسْواَٗحتًٰٗبِقَْى ٍَٗ ٌْٗ ّْفُِسِه َ ًٗ ّٗللٰاُٗٗاََزادََٗٗواِذَا ٗٗبِا ًءاٗبِقَْى َسد ٗٗفََلُٗٗسْىْۤ ٗٗىَهٗ ٍَٗ اۗ  ٍَ ٌَْٗٗو ِْٗٗىَُه ٍِّٗ

ِْْٗٗوِّهٗ دُٗ اهٗ ٍِٗ ٗو 

Artinya:  bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 
mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia. (Q.S. Arra‘du: 11) 

 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

8 

Ayat ini menjadi landasan filosofis bagi ummat muslim 

untuk senantiasa selau transfromasi ke arah yang lebih baik, 

demikian juga dengan STAIN. Allah tidak akan mengubah 

keadaan nasib kaum (STAIN) sehingga mereka mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri (STAIN) mereka 

sendiri. Merancang transpormasi STAIN untuk menuju 

meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik adalah 

sangat penting. STAIN dirancang agar mampu beradaptasi 

dengan peruabahan lingkungan melalui trnasformasi 

kelembagaan.  

Seperti yang di kemukakan oleh Steven L. Mcshane dan 

Mary Ann Von Glinow, dalam bukunya Organizational 

Behavior dalam transformasi organiasi/lemabaga di pengaruhi 

oleh lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal 

adalah lingkungan diluar organisasi, seperti keadaan sosial 

masyarakat. Lingkungan internal adalah seperti adanya 

kehendak dari orang-orang yang berada dalam organisasi 

seperti kehendak pemimpin atau kehendak karyawan. 

Lingkungan eksternal adalah faktor yang datang dari luar 

lembaga/organisasi yang melakukan kerja sama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti masyarakat, 

pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan 

lembaga/organisasi luar negeri. Organisasi adalah sistem 

terbuka: Pertama; sekumpulan bagian yang saling 

berhubungan (individu, kelompok informal, kelompok formal 

seperti departemen dan unit bisnis) pada gilirannya 

berinteraksi dengan organisasi lain dan individu di luarnya. 

Kedua; Interkoneksi berarti bahwa suatu sistem mengimpor 

energi dan informasi dari luar dirinya sendiri, transformasi 
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energi dan informasi itu dalam beberapa cara dan kemudian 

mengekspor hasil yang diubah itu kembali ke yang lain 

sistem di luar dirinya sendiri.  

Ketiga; Sebuah organisasi mengimpor melintasi batas 

yang memisahkannya dari sistem lain, mengubah file impor 

di dalam batasnya dan mengekspor kembali melintasi batas 

tersebut. Batas tersebut memisahkan sistem dari 

lingkungannya tetapi juga menghubungkannya ke 

lingkungannya.  

Keempat; Hubungan lintas batas selalu berubah, 

lingkungan selalu berubah. Oleh karena itu, batas tersebut 

menjalankan fungsi pengaturan: di satu sisi ia melindungi 

sistem dari fluktuasi di lingkungan, dan di sisi lain ia 

menyampaikan pesan dan meminta perubahan dalam batas 

tersebut sehingga sistem beradaptasi dengan lingkungannya. 

Kelima; Adalah peran kepemimpinan untuk mengatur batas, 

mengatur agar sistem terlindungi dan berubah secara adaptif. 

Keenam; Manajemen yang sukses membuat organisasi 

beradaptasi dengan lingkungannya yang terus berubah 

melalui proses umpan balik negatif menghasilkan 

keseimbangan yang stabil.  

Ketujuh; Adaptasi terhadap lingkungan menentukan 

keseimbangan keseimbangan yang stabil antara diferensiasi 

dan integrasi, antara sistem kontrol pemeliharaan dan 

perubahan, diperlukan untuk sukses. Organisasi paradoks 

dengan demikian diselesaikan dengan cara unik yang 

ditentukan oleh lingkungan. Ketujuh; Karena itu, sukses 

adalah keadaan stabilitas, konsistensi, dan harmoni.  
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Tranformasi adalah gerak atau dinamika dari suatu 

tahap ke tahap tertentu, baik yang bersifat evolusioner 

maupun refolusioner, dalam skala lokal maupun global yang 

terjadi karena faktor internal atau eksternal . Istilah 

transformasi lahir dari penggabungan dua kata dalam bahasa 

Inggris, yaitu trans serta form. Trans berarti satu perjalanan 

yang merentasikan atau melampai satu sisi dan kata form 

merupakan satu bentuk atau rupa yang dihasilkan. 

Transformasi membawa maksud suatu bentuk transformasi 

sifat atau fungsi suatu yang ingin dilakukan, tranformasi 

adalah hasil dari usaha untuk melakukan transformasi 

terhadap perkara yang masih berada pada bentuk yang lama 

kepada sesuatu yang lebih baik atau lebih berdaya saing. 

Usaha ini dilakukan bukan saja untuk menjamin 

keberlangsungan hidup organisasi tetapi juga untuk 

mempastikan efisiensi atau efektivitas organisasi dalam 

memberikan layanan produksinya. Putaran tranformasi ada 

ketika organisasi didorong oleh aspirasi dengan menetapkan 

tujuan dan menyusun strategi yang tepat terhadap 

pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam hal ini akan 

mendorong peningkatan kinerja anggota dan organisasi. 

Dalam transformasi membuat orang yang suka atau 

tidak suka. Namun demikian transformasi tidak bisa 

dihindarkan dalam sebuah manajemen organisasi. Karena 

hakikat transformasi diperlukan dalam manajemen 

transformasi agar proses dan dampak dari perubahan 

tersebut mengarah pada titik positif. Tingkatan transformasi 

Organisasi: Pertama; transformasi pada individu dalam 

organisasi meliputi: Aspek pengetahuan Sikap/perilaku, 
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Ketidakpuasan (aksi mogok). Kedua; Transformasi pada 

tingkat kelompok: Kelompok sebagai media/wahana 

perubahan, kelompok sebagai sasaran perubahan, dan 

kelompok sebagai agen perubahan. Transformasi tingkat 

organisasi: seperti adanya promosi kenaikan jabatan 

seseorang dalam organisasi berimplikasi pada perubahan 

posisi jabatan di tingkatan bawahnya. Transformasi peran 

dalam aktivitas formal organisasi. Transformasi pada tingkat 

organisasi berbeda dan cenderung rumit dibandingkan 

dengan perubahan di tingkat individu dan kelompok. 

Dalam demikian, manusia merupakan modal terpenting 

bagi organisasi. Dalam organisasi terdapat kerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan fitrahnya 

manusia bahwa manusia itu hidup berkelompok dan saling 

kerja sama. Al-Qur‘an memberikan tuntunan tentang kerja 

sama yang dibolehkan yaitu kerjasama dalam mencapai 

tujuan yang baik atau kemaslahatan bersama. Hal Ini sudah 

di sinyalir oleh Allah dalam Al-Qur‘an surah Al-Maidah ayat 

2: 

ََِٰٗٗ اَََُّها َْ ُْْىاٗاى ِر ٍَ ىِٕسَٗٗتُِحيُّْىاَٗلٰٗٗا ًَٗٗاىش ْهسََٗٗوَلّٗٗللٰاَِٗٗشعَاْۤ ٌََٗٗوَلٗٗاْىَحَسا ىِٕدََٗٗوَلٗٗاْىَهدْ ٗاْىقََلْۤ

ََِٗٗوَلٗ  ُْ ٍِّ
ْۤ
ًَٗٗتَٗاْىبَُْٰٗٗا َُٗٗاْىَحَسا ِْٗٗفَْضًلََْٗٗبتَغُْى ٌٍِّْٗٗ بِِّه ٌَْٗٗواِذَاۗ َٗٗوِزْضَىاًّاٗز  َٗحيَْيتُ

ٌَْٗٗوَلٗۗ ٗٗفَاْصَطادُْوا ْ ُن ٍَ ََُُْٗٗجِس ًٗ َٗشَْٰا ُْٗٗقَْى َ ٌْٗٗا َِِٗٗصدُّْوُم ْسِجدَِٗٗع ََ ًِٗٗاْى ُْٗٗاْىَحَسا َ ٗتَْعتَدُْواٗ ٗا

ٌَِٗٗعيًَٗاَوُّْىاتَعََٗٗوَلَٗٗواىت ْقٰىيٗ ٗاْىِبسَِّٗٗعيًََٗوتَعَاَوُّْىا ثْ ُِٗٗاْلِ ُٗ ۗ ّٗٗللٰاََٗٗوات قُىاۗ َٗٗواْىعُدَْوا ٗاِ

ٗاْىِعقَابَِٗٗشِدَْدُّٗٗللٰاَٗ

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar 
kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-
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id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 
dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 
kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 
mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2) 

 

Ayat di atas memberikan tuntunan bahwa dalam 

kelompok kerjasama organisasi, melakukan transformasi 

organisasi harus dalam koridor kebaikan. Diluar kontek itu, 

mafhum mukhalafahnya tidak dibenarkan. Transformasi 

dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat atau 

kemaslahatan bersama. Sudah sunnatullah setiap dalam 

kelompok organisasi apabila terjadi perubahan, maka faktor 

manusia menjadi hal yang urgen untuk kemajuan mencapai 

tujuan. Sebaliknya, dapat pula terjadi bahwa manusia itu 

menjadi faktor penghalang utama ke arah tercapainya tujuan 

yang telah ditentukan. Hal ini dapat terjadi bila manusia itu 

merongrong organisasi demi kepentingan pribadinya. Jika hal 

ini terjadi maka manusia itu merupakan masalah yang 

tersukar dipecahkan yang pernah dihadapi organisasi .  
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Rasulullah SAW, dalam sebuah hadisnya juga besabda 

bahwa:  

 

Artinya:  Dari Amirul Mukminin. Abi Hafs Umar bin Al-Khattab 
radhiallahuanhu, dia berkata, ―saya mendengar 
Rasulullah shallalallahu‘alahi wa sallam bersabda: 
Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan 
sesungguh setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa 
yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin 
mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka 
hijrahnya kepada (keridhaan) Allah Rasul-Nya. Dan 
siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan 
yang layak di dunia atau karena wanit yang ingin 
dinikahinya maka hijrahnya (kan bernilai sebagaimana) 
yang dia niatkan. 

 

Dari hadits di atas menjelaskan seseorang berhijrah 

(transformasi) sesuai apa yang diniatkan dan diinginkannya; 

seseorang mengerjakan amal perbuatannya itu tergantung 

apa yang diniatkannya. Apabila niatnya karena Allah, maka 

ia akan mendapat keridhoaan Allah dan dan Rasul-Nya, dan 

apabila niatnya karena duni, maka ia akan mendapatkan 

dunia, tersebut. Seperti yang terdapat dalam hadis di atas, 

ingin menikahi seseorang wanita. 

STAIN adalah bahagian dari proses transformasi yang 

dilakukan secara bertahap. Mengingat STAIN lembaga 

pendidikan yang sudah ada sebelumnya lengkap dengan 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

14 

regulasi dan sistem yang berhubungan dengannya. Era 

globalisasi sekarang menuntut agar segala proses berjalan 

dengan cepat dan akurat. Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri, memiliki peranan yang penting dalam mengemban 

agen of change di tengah masyarakat global tersebut. 

Transformasi adalah salah satu cara untuk menyesuaikan 

dengan globalisasi dan perubahan-perubahan sosial 

masyarakat yang cepat tersebut.  

Kinicki Fugate memberikan gambaran tahapan proses 

transformasi dalam organisasi yaitu: Membangun rasa 

urgensi; Membuat koalisi pemandu; Mengembangkan visi 

dan strategi; Mengkomunikasikan visi transfromasi; 

Memberdayakan tindakan secara luas; Menciptakan program 

jangka pendek; Mengkonsolidasikan keuntungan dan 

menciptakan lebih banyak perubahan: Menguatkan 

pendekatan, dan budaya baru organisasi; 

Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) 

adalah salah satu cara agar STAIN agar tetap eksis ditengah 

masyarakat global yang berkembang dengan cepat tersebut. 

Transformasi STAIN yang terjadi sekarang memiliki 

permulaan, pertengahan dan akhir. Transfromasi STAIN 

(organizational change) didefinisikan sebagai pengadopsian 

ide-ide atau perilaku baru oleh STAIN. Analisis transformasi 

ini disebabkan oleh lingkungan eksternal berupa 

pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan 

diluar organisasi, terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, 

sosial, budaya, politik, ekologi, dan keamanan. Terkait 

dengan kepentingan praktis (implementasi), transformasi 

setidaknya dapat di bagi menjadi dua sudut analisis: Pertama; 
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transformasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai 

peluang (opportunities) dan tantangan (thereats) organisasi 

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.  

Realitas ini menunjukkan bahwa transformasi STAIN 

dimulai dengan kebutuhan internal dan eksternal. Keadaan 

ini memaksa STAIN untuk memformulasikan tujuannya 

kembali. Tujuan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan 

STAIN, termasuk dalamnya transformasi. Tujuan STAIN 

yang ingin dicpai (namun tetap dalam koridor visi dan misi) 

memberi pengaruh dalam manjemen STAIN itu sendiri. Satu 

diantaranya yaitu penyesuaian dalam struktur organisasi, 

menyesuaikan terhadap strategi yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan. 

Transformasi STAIN dipengaruhi lingkungan eksternal 

yang selalu berubah begitu cepat. Transformasi STAIN bukan 

sekedar melakukan downsizing tetapi mengandung makna 

yang lebih mendasar yaitu pergeseran secara fundamental 

akan nilai-nilai, pola kerja, budaya organisasi dan pola pikir 

yang sesuai dengan tuntutan STAIN menghadapi era 

globalisasi sekarang ini.  

STAIN mengalami transformasi sebagai respon terhadap 

lingkungan, memerlukan trnasfromasi internal sebagai usaha 

untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan 

lingkungan. Titik pusat transformasi, metode yang digunakan 

adalah pola interaksi dan definisi peran perubahan dalam 

struktur, proses, tujuan, kebijakan, sistem komunikasi 

organisasi pengelolaan pengembangan organisasi, survey 

umpan balik. Transformasi struktur organisasi dari bentuk 

lama ke bentuk baru memberikan dampak yang tidak hanya 
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menyangkut pola struktur itu sendiri, tetapi juga keberbagai 

aspek lain seperti sistem, prosedur, budaya, manusia dan 

sebagainya. Hal ini terkadang luput dari perhatian pengelola 

organisasi yang terkadang hanya terpaku pada struktur dan 

sistem namun mengabaikan masalah kultur dan manusia. 

Hasil transformasi dari STAIN adalah bagaiman 

meningkatkan pelayanan kepada coustomer atau mahasiswa. 

Transformasi yang terjadi di STAIN, menuntut pelayanan 

yang lebih baik kepada mahasiswa dan stakeholder yang lain. 

STAIN sebagai salah satu organisasi jasa mestinya 

memberikan pelayanan jasa yang berkualitas khususnya 

kepada mahasiswa, tidak menganggap mahasiswa sebagai 

pihak yang membutuhkan layanan jasa pendidikan yang 

terkadang posisinya menjadi nomor dua setelah aspek-aspek 

yang lain.  

Ada lima jasa pelayanan yang dijual oleh perguruan 

tinggi (STAIN), yaitu: Jasa kurikuler, Jasa studi kasus, jasa 

pengabdian masyarakat, jasa administrasi dan jasa ko 

kurikuler. Kelima jasa ini yang disebut sebagai jasa 

pendidikan. Diperguruan tinggi dikenal dengan sistem 

akademik yang terkait dengan pelayanan jasa pendidikan 

(kurikuler) dan administrasi pendidikan. Melalui sistem 

akademik yang baik, maka akan didapatkan pelayanan 

administrasi pendidikan yang memuaskan. Agar pelayanan 

menjadi baik, maka syarat-syarat kualifikasi pendidikan yang 

baik juga harus dipenuhi. 

Tridharma STAIN adalah pendidikan, studi kasus dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dalam studi kasus ini yang 

dibahas adalah jasa pendidikan dalam bentuk pelayanan 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

17 

akademik kepada mahasiswa. Karena jasa pendidikan ini 

yang utama, dari tridharma STAIN tersebut. Pelayanan 

akademik STAIN dalam studi kasus mengacu kepada kepada 

Permen Dikti No 44 tahun 2015 Pasal 4 ayat satu 1 yang 

menjelaskan delapan standar yang harus dijalanakan oleh 

pihak kampus dalam memberikan pelayanan akademik. 

Delapan standar itu adalah: 1) standar kompetensi lulusan; 2) 

standar isi pembelajaran; 3) standar proses pembelajaran; 4) 

standar penilaian pembelajaran; 5) standar dosen dan tenaga 

kependidikan; 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran; 

7) standar pengelolaan pembelajaran; dan 8) standar 

pembiayaan pembelajaran.  

STAIN merupakan salah satu element kelompok 

organisasi seperti yang dipaparkan di atas. Sebagai organisasi 

pendidikan, STAIN sudah melakukan transformasi menjadi 

IAIN, khususnya STAIN yang berada di Propinsi Sumatera 

Barat. STAIN itu adalah STAIN Batusangkar dan STAIN 

Bukittinggi yang telah bertransfromasi menjadi IAIN. Dengan 

di keluarkannya Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 

tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan 

Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS merupakan babak 

baru bagi perjalanan STAIN di Sumatera Barat untuk 

melakukan transfromasi kelembagaan ke arah yang lebih 

tinggi.  

Permenristekdikti di atas telah memberikan opsi bagi 

STAIN untuk transformasi. Babak baru ini memberikan 

peluang sekaligus tantangan bagi STAIN untuk bersaing 

dalam meningkatkan mutu dan kemampuan eksis di tengah-

tengah masyarakat. Bagi STAIN/STAI meresponnya dengan 
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melakukan transformasi ke tingkat yang lebih tinggi. Sekolah 

Tinggi Agama Islam Swasta (STAI) bisa bertranspormasi 

menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, STAIN menjadi 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN). IAIN menjadi 

Universitas Islam Negeri (UIN). STAIN yang telah 

bertransformasi di Sumatera Barat adalah, pertama; Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar menjadi 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Hal ini 

sesuai dengan Perpres No. 147 tahun 2015 tertanggal 23 

Desember 2015 . Kedua; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Sjeh M. Djamil Jambek Bukittinggi menjadi Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN), Bukittinggi. Sesuai dengan 

Keppres No. 181 tahun 2014. Hal ini dibenarkan oleh Kepala 

Bagian Umum IAIN Bukittinggi, bahwa STAIN sudah 

transformasi menjadi IAIN. 

Berdasarkan grantour awal penulis terkait dengan 

transformasi menemukan, bahwa STAIN Batusangkar dan 

STAIN Bukittinggi sudah transfromasi menjadi IAIN. Dengan 

demikian: Pertama; STAIN Batusangkar dan Bukittinggi sudah 

ikut serta dalam masyarakat globalisasi yang ditandai dengan 

transfromasi STAIN menjadi IAIN. Globalisasi yang 

bercirikan dengan teknologi digital yang mempersatukan 

teknologi otomatisasi dengan teknologi informasi, berdampak 

masif terhadap sendi-sendi kehidupan manusia di seluruh 

dunia.  

Kedua; STAIN Batusangkar dan Bukittinggi bagian dari 

masyarakat global teresebut, telah berkontribusi membuat 

lembaga pendidikan Islam di Smatera Barat khususnya 

semakin berkembang dengan memanfaatkan dunia digital. 
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Dengan digitalisasi tersebut jauhnyanya jarak tidak menjadi 

problem karena telah membuat yang jauhnya menjadi dekat. 

Ketiga; STAIN Batusangkar dan Bukittinggi telah mengambil 

peran lebih dalam pendidikan Islam khususnya di Sumatera 

Barat. Wujud dalam peran tersebut adalah diantaranya peran 

akademik; peran moral; peran teknologis; peran sosiologis; 

dan peran psikologis. Dalam peran akademik, STAIN 

Batusangkar dan STAIN Bukittinggi melakukan 

pengembangan kompetensi peserta didik seperti kemampuan 

untuk mengetahui, Kemampuan untuk memahami, 

menerapkan teori, menganalisis, sintesa dan Kemampuan 

untuk melakukan evaluasi. Dalam peran moral, STAIN 

Batusangkar dan STAIN Bukittinggi telah membimbing, 

melatih kualitas moral mahasiswanya yang meliputi afektif 

yaitu receiving, responding, organizing, valuing dan value 

complex. Dalam peran teknologis, STAIN Batusangkar dan 

STAIN Bukittinggi telah mengajarkan mahasiswanya untuk 

mampu menggunakan atau manfaat teknologi sabagai sarana 

untuk melahirkan ketenangan, kesejahteraan dan 

kebahagiaan bagi individu maupun masyarakat. Dalam peran 

sosiologis, STAIN Batusangkar dan STAIN Bukittinggi telah 

melatih, membimbing mahasiswanya untuk menghubungkan 

perilaku dengan sesama manusia secara baik, toleransi dan 

saling menghargai. Dalam peran psikologis, STAIN 

Batusangkar dan STAIN Bukittinggi telah membimbing 

mahasiswanya untuk memiliki kemampuan melahirkan sikap 

dan kepribadian yang utuh dan komprehensif yang mengarah 

kepada terwujudnya personifikasi individu yang baik. 
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Berdasarkan grantour awal penulis terkait dengan 

pelayanan akademik sebelum transformasi menjadi IAIN 

penulis menemukan, bahwa STAIN Batusangkar dan 

Bukittinggi Pertama; STAIN Batusangkar hanya memiliki 2 

jurusan dengan 17 program studi, dan STAIN Bukittinggi 

hanya memiliki 2 jurusan dengan 6 prodi . Kedua; Pelayanan 

akademik belum memaksimalkan penggunaan IT. Ketiga; 

sarana dan prsarana belum memadai, seperti luas lahan 

kampus. Keempat; dalam proses perkuliahan belum 

memaksimalkan penggunaan IT. Kelima; jumlah prodi yang 

terakriditasi A masih belum banyak dan. Keenam; dosen yang 

berpendidikan S3, masih kurang. 

Berdasarkan paparan teori diatas dapat disintesiskan 

bahawa transformasi STAIN dalam meningkatkan pelayanan 

akademik Adalah transfromasi STAIN menjadi IAIN. 

Transformasi itu terjadi pada nama lembaga, struktur dan 

aturan organisasi dan lainnya yang terkait pelayanan 

akademik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku atau yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Transformasi yang dimaksud adalah gerak ke tahapan IAIN 

yang bersifat evolusioner, dalam skala lokal maupun global 

yang terjadi karena faktor internal atau eksternal. 

Transformasi menjadi IAIN mencakup trasformasi, sikap, 

nilai-nilai, pengelolaan, visi, misi, strategi dan struktur 

organisasi agar dapat menyesuaikan diri secara lebih baik 

terhadap teknologi baru, perkembangan global dan tantangan 

baru. 
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BAB I 

TRANSFORMASI SEKOLAH TINGGI  

AGAMA ISLAM NEGERI 

 

 
Transformasi adalah proses di mana kita pindah dari 

kondisi yang berlaku menuju kondisi yang diinginkan yang 

dilakukan oleh individu, kelompok serta organisasi dalam 

yang bereaksi terhadap kekuatan dinamika internal maupun 

eksternal. Transformasi organisasi adalah sebuah proses tata 

kelola organisasi secara simultan, merupakan keharusan bagi 

organisasi. Transformasi organisasi yang mencakup struktur 

dan proses dalam rangka untuk meningkatkan kinerja yang 

sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan 

organisasi. Transformasi berarti mentransformasi, 

memvariasikan, atau memodifikasi cara berfikir atau 

berperilaku yang ada. Di organisasi, transformasi merupakan 

dorongan penting dan produk utama upaya organisasi, 

membentuk kembali cara orang dan kelompok bekerja sama. 

Transormasi dalam organisasi adalah meresap, yang berarti 

bahwa itu adalah bagian yang normal dan perlu untuk 

diorganisir. Setiap kali manajer mencoba melakukan 

transformasi gerak, bagaimanapun selalu menimbulkan 

perlawanan, karena orang cenderung menolak apa yang 

mereka anggap sebagai ancaman bagi yang mapan. Semakin 
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dratis transformasinya, semakin kuat resistensi yang mungkin 

dihasilkan. 

Ada tiga kapasitas transformasi, yaitu konteks, proses, 

dan lerning dimensions. Pertama, konteks yaitu merupakan 

sumber kesuksesan yang signifikan. Dimensi ini terdiri dari 

sumber daya, aset-aset yang memfasilitasi proses 

organisasi/perusahaan yang meliputi: velue of change, the 

structuralnflexibility, the cultural convergence, trust, practices 

based on consencus, dan capabilitas pembelajaran individu. 

Kedua, proeses yaitu berupa prinsip-prinsip dalam 

implementasi transformasi yaitu transformational leadership, the 

perceived legitimacy of the change, construction of the change, 

incremental deployment, dan creation of visibility. Ketiga, lerning 

dimension yang terdiri dari improvement melalui pengalaman, 

renewal melalui eksperimen dan transfer pengetahuan 

organisasi dan praktek. 

Transformasi secara efektif tidak hanya diperlukan bagi 

kelangsungan hidup organisasi, tetapi juga sebagai tantangan 

pengembangan. Dalam pengertian lain, Transformasi 

organisasi merupakan proses penyesuaian desain organisasi 

terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Transformasi 

dapat bersifat reaktif dan proaktif. Transformasi reaktif 

adalah perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap 

tanda-tanda bahwa transformasi diperlukan melalui 

pelaksanaan modifikasi sedikit-demi sedikit untuk 

menangani masalah tertentu yang timbul.  

Organisasi adalah sekelompok dalam organisasi yang 

menjadi anggotanya. Orang-orang dalam kelompok saling 

mempengaruhi dan dapat mengembangkan hierarki dan 
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kepemimpinan mereka sendiri. Organisasi terdiri dari 

anggota individu mereka. Individu adalah ciri utama perilaku 

organisasi dan bagian penting dari setiap situasi perilaku, 

apakah bertindak sendiri-sendiri atau sebagai bagian dari 

kelompok, sebagai tanggapan terhadap ekspektasi dari 

organisasi, atau sebagai akibat dari pengaruh lingkungan 

eksternal. 

Organisasi melakukan transformasi structural kecil 

sebagai reaksi terhadap lingkungan mikro dan makro. 

Transformasi reaktif lebih ditekankan pada hal-hal yang 

bersifat rutin dengan cakupan yang lebih sempit. 

Transformasi proaktif diarahkan melalui inovasi structural, 

kebijakan atau sasaran baru atau perubahan filosofi operasi 

yang dengan sengaja didesain dan diimplementasikan. Proses 

reaktif dilakukan melalui pelaksanaan berbagai investasi 

waktu dan sumber daya lainnya yang berarti untuk 

mengubah cara-cara operasi organisasi. Transformasi ini 

disebut juga sebagai transformasi yang direncanakan 

(planned change). Transformasi yang direncanakan adalah 

usaha sistematik untuk mendesain ulang suatu organisasi 

dengan cara yang akan membantunya melakukan adaptasi 

pada transformasi yang terjadi dilingkungan eksternal atau 

internal. Analisis SWOT adalah pendekatan yang populer 

gunakan yang menilai positif dan negatif, dari perspektif 

internal dan eksternal sebuah organisasi/lembaga. kekuatan 

internal (S) dan (W) kekuatan dan peluang eksternal (O) dan 

(T) ancaman akan berguna dalam melakukan transformasi 

organisasi. Analisis SWOT adalah kapan kita 

mempertimbangkan kekuatan dan bagaimana mereka dapat 
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digunakan untuk memanfaatkannya peluang dan 

menghindari ancaman. Demikian pula, kita harus 

mempertimbangkan kelemahan dan bagaimana kita perlu 

mengatasinya untuk mengurangi ancaman dan kemungkinan 

mengejar peluang. 

Transformasi organisasi dapat didorong oleh pengaruh 

yang ditimbulkan dari lingkungan internal dan eksternal 

organisasi. Lingkungan internal mempengaruhi organisasi 

terhadap cara organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatannya. 

Lingkungan eksternal mempengaruhi organisasi terhadap 

kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya-

sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi dan 

memasarkan berbagai produk. Oleh karena itu faktor 

manusia dalam organisasi haruslah mendapatkan perhatian 

dan tidak dapat diabaikan. Faktor internal organisasi yang 

mempengaruhi terdiri dari faktor sasaran organisasi, strategi 

dan kebijakan, karyawan dan teknologi baru yang terserap ke 

dalam organisasi. Faktor eksternal organisasi terdiri dari 

faktor ekonomi, teknologi, sosial, budaya dan politik.  

Steven L. Mcshane dan Mary Ann Von Glinow, dalam 

bukunya Organizational Behavior menjelaskan bahwa 

transformasi organiasi bisa pengaruhi oleh lingkungan 

eksternal dan internal. Gambar 1 dibawah ini 

mengilustrasikan bahwa transformasi banyak di pengaruhi 

oleh lingkungan eksternal. Lingkungkan eksternal memakasa 

sebuah organisasi untuk melakukan perubahan.  
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Gambar : 1 

Tranformasi organisasi 

 

Sumber: Steven L. Mcshane, Mary Ann Von Glinow, ( 2010: 8) 

Dalam bukunya Edgar H. Schein yang berjudul 

Organizational Culture and Ledership juga senada bahwa sebuah 

transformasi organisasi dipengaruhi oleh lingkungan 

eksternal dan internal. Lingkungan ekternal yaitu 

dipengaruhi oleh keadaan diluar organisasi. Dalam 

perspektip eksternal disebut dengan sistem organisasi 

terbuka. Perubahan dalam perspektif keefektifan organisasi 

dapat dianggap sebagai perluasan rinci dari model sistem 

terbuka. Seperti yang digambarkan dalam Tampilan Gambar 

diatas bahwa dalam perspektif sistem terbuka memandang, 

organisasi sebagai organisme kompleks yang hidup dalam 
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lingkungan eksternal. Sudut pandang sistem terbuka dari 

efektivitas organisasi adalah salah satu yang paling awal dan 

cara berpikir yang mengakar kuat tentang organisasi. Bahkan 

perspektif keefektifan organisasi dapat dianggap sebagai 

perluasan rinci. Sebagai sistem terbuka, organisasi 

dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti sumber daya, 

bahan mentah, karyawan, sumber daya keuangan, informasi, 

dan peralatan.  

Dalam perspektif sistem terbuka, banyak subsistem 

organisasi yang terlibat, seperti proses (komunikasi dan 

sistem penghargaan), unit kerja (produksi, pemasaran), dan 

dinamika sosial (informal jaringan, hubungan kekuasaan). 

Dengan bantuan teknologi (seperti peralatan kerja, metode, 

dan informasi), subsistem ini mengubah input menjadi 

berbagai output. Beberapa output (misalnya, produk dan 

layanan) dapat dinilai oleh lingkungan eksternal, sedangkan 

output lainnya (misalnya, PHK karyawan, polusi) memiliki 

efek buruk. Organisasi menerima umpan balik dari 

lingkungan eksternal terkait nilai output dan ketersediaan 

input masa depan. 

Menurut perspektif sistem terbuka ini, organisasi yang 

sukses adalah organisasi yang dipantau oleh lingkungan. 

Organisasi seperti ini akan mampu mempertahankan 

kesesuaian dengan kondisi yang berubah. Salah satu cara 

mereka melakukan ini adalah dengan menemukan peluang 

baru untuk mengamankan input penting. Organisasi juga 

mendesain ulang output sehingga mereka tetap kompatibel 

dengan tuntutan dari lingkungan eksternal. Efektivitas 

Internal-Subsistem Perspektif sistem terbuka lebih 
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mempertimbangkan dari kecocokan organisasi dengan 

lingkungan eksternal. Ini juga menguji seberapa baik 

organisasi beroperasi secara internal, yaitu, seberapa baik ia 

mengubah input menjadi output. Itu Indikator paling umum 

dari proses transformasi internal ini adalah organisasi 

efisiensi (juga disebut produktivitas), yang merupakan jumlah 

output relatif terhadap input. Gambar 2 berikut mempertegas 

lagi bagaimana proses transformasi itu terjadi : 

 

Gambar: 2 

Proses Tranformasi 

 

Sumber: Manahan P. Tampubolon, (2015: 176)  

Dari gambar di atas terlihat bahwa organisasi dipandang 

sebagai unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan 

dan saling bergantung antara yang satu dan yang lainnya. 

Arus masukan dan keluaran merupakan titik tolak dalam 

uraian tentang organisasi. Dengan kata lain, organisasi 

mengambil sumber (input) dari sistem yang lebih luas 

(environment) memprosesnya dan mengembalikannya dalam 

bentuk yang diubah (output). 

Transformasi mengandung makna bahwa upaya yang 

dilakukan bersifat drastis dan mendadak yang diarahkan 
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pada tiga faktor organisasional, yaitu; 1) struktur organisasi 

sebagai keseluruhan, 2) proses manajemen, dan 3) kultur 

organisasi. Seperti dalam buku Teori Organisasi dan 

Pengorganisasian bahwa ―transfromasi bisa terjadi secara 

inovatif dan radikal‖.  

Gambar 3 

Tifologi Generik Transformasi Organisasi 

 

Sumber: Winardi, (2017: 217)  

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa tipologi yang 

bersifat generik karena berhubungan dengan segala macam 

transformasi, termasuk didalamnya transformasi 

administratif dan teknologi. Pada umumnya dapat dikatakan 

bahwa perubahan adaftif, paling rendah kompleksitas biaya 

dan ketidak pastiannya.  
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transformasi 

yang besifat transformasional berarti tiga hal, yaitu : 1) 

Transisi berskala besar yang secara fundamental mengubah 

cara yang digunakan oleh suatu organisasi berinteraksi 

dengan lingkungannya, caranya menjalankan bisnis, caranya 

berproduksi dan berbagai faktor strategis lainnya. 2) Bila 

transformasi yang terjadi bersumber dari berbagai faktor 

ketidakpastian dalam lingkungan eksternal seperti deregulasi, 

debirokratisasi, pengambil alihan, persaingan baru dan 

sejenisnya memaksa para manajer bertindak reaktif padahal 

yang diperlukan adalah sikap yang proaktif, transformasi 

yang berlangsung dengan kecepatan tinggi. 3) Dalam kondisi 

krisis demikian, tidak ada pilihan bagi manajemen kecuali 

melaksanakan transformasi organisasi, sebab apabila tidak 

dipertaruhkan adalah kelangsungan keberadaan organisasi 

yang bersangkutan. 

Dari penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa strategi 

pelaksanaan transformasi organisasi berlaku pada saat 

organisasi menghadapi berbagai kemajuan dan tuntutan 

diluar organisasi sebagai akibat dar perubahan yang terjadi 

dengan cepat pada lingkungan eksternal. Dalam situasi 

seperti itu kekompakan, keharmonisan roda organisasi harus 

tetap solid dan komit terhadap tujuan, dan tidak boleh 

bercerai berai. Semua komponen organisasi harus bersatu 

agar tetap eksis dan berkembang menyesuaikan dengan 

lingkungan eksternal tersebut. Seperti konsep makro yang 

sudah dibimbing oleh Al-Qur‘an.  
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Diantaranya terdapat dalam surah Al-Imran ayat 103 

yang berbunyi:  

ْىا َُ ُْعًاّٗللٰاِٗٗبَِحْبوَِٗٗواْعتَِص َِ َلَٗٗج قُْىاٗو  تََٗٗواذْمُُسْواۗ ٗٗتَفَس  ََ ٌّْٗٗللٰاِِّْٗٗع ُُْن ٌْٗٗاِذَْٗٗعيَ ْْتُ ُٗم

ءًٗ َِٗٗفَاَى فَٗٗاَْعدَاْۤ ُْ ٌْٗٗبَ ٌْٗٗقُيُْىبُِن ٗ ٗفَاَْصبَْحتُ تِه  ََ ٌْٗٗاِْخَىاًّاٗ ٗبِِْعْ ْْتُ َُِٗٗحْفَسة َٗٗشفَاَٗعٰيًَٗوُم ٗاىْ ازٍِِّٗٗ

ّْقَرَٗ َ ٌْٗفَا َْْهاُٗم َُِٗٗمٰرِىلَٗٗۗ ٍِّٗٗ ٌّْٗٗللٰاَُُٗٗبَُِّ تِهٗ ٗىَُن َٰ ٌْٰٗٗا َُٗٗىَعَي ُن ٗتَْهتَدُْو

Artinya:  dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 
akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 
Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu 
telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 
mendapat petunjuk. (Q.S. Al-Imran: 103) 

 

Dari yang tersirat dalam kandungan ayat diatas adalah 

bahwa wujud nyata dari organisasi dibutuhkan kekompakan, 

kesetiakawanan, dan kesatuan sehingga pada ahirnya 

diharapkan akan tercipta mekanisme yang sehat, stabil dan 

mudah mencapai tujuan yang ditetapkan. Begitu juga sebuah 

organisasi yang mengalami transpformasi kearah 

peningkatan pelayan stakeholdernya masing-masing. Terlebih 

lagi organisasi yang hidup, tumbuh dan berkembang di era 

millenial ini, kekompakan harus dijadikan modal utama 

dalam menghadapi berbagai gejolak dan perkembangan 

diluar organisasi seperti yang yang tersirat dalam ayat diatas. 

Pengaruh-pengaruh eksternal oraganisasi harus dihadapi dan 

disikapi dengan bijaksana oleh elemen organisasi. Pengaruh 
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dari luar mampu mebunuh organisasi jika tidak disikapi 

dengan bijaksana. 

Dari semua proses organisasi yang telah diruaikan 

diatas, efektivitas dan efisiensi merupakan agenda yang harus 

mengikuti dari seluruh rangkaian dan tahapan yang ada. 

Perlu diingat bahwa efisiensi tidak selalu berarti efektivitas. 

Efisiensi adalah melakukan hal yang benar, sedangkan 

efektivitas adalah tentang melakukan hal yang benar. 

Perusahaan mungkin sangat efisien dalam membuat produk 

atau menyediakan layanan, tetapi itu tidak akan efektif jika 

tidak ada yang menginginkan produk atau jasa itu, misalnya. 

Juga, efisiensi sering membutuhkan standarisasi, sedangkan 

perusahaan beroperasi dengan cepat berubah lingkungan 

harus tetap lincah dan responsif.  

Organisasi sering membutuhkan proses transformasi 

yang lebih adaptif dan inovatif, tidak hanya yang lebih 

efisien. Isu penting lainnya dalam proses transformasi adalah 

seberapa baik organisasi itu subsistem saling berkoordinasi. 

Semakin banyak subsistem tergantung subsistem lainnya, 

semakin tinggi risiko masalah yang melemahkan transformasi 

proses Informasi hilang, ide tidak dibagikan, materi ditimbun, 

komunikasi pesan disalahtafsirkan, sumber daya dan imbalan 

didistribusikan secara tidak adil, dan seterusnya. Tantangan 

koordinasi ini diperkuat ketika organisasi tumbuh, seperti itu 

seperti ketika karyawan dikelompokkan ke dalam beberapa 

departemen dan ketika departemen berada bergerombol 

menjadi beberapa divisi organisasi. Itu sebabnya bahkan 

rencana yang paling baik pun ada diaspal dengan 

konsekuensi yang tidak diinginkan. Sedikit perubahan dalam 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

32 

praktik kerja dalam satu subsistem dapat beriak melalui 

organisasi dan mempengaruhi subsistem lainnya secara 

merugikan. 

Transformasi organisasi merupakan proses yang 

sistematik serta direncanakan, yang berdasarkan riset ilmu 

dan teori tentang perilaku. Sebuah bidang ilmu tentang 

perilaku pengembangan organisasi sangat mengandalkan 

ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan ilmu antropologi. Dalam 

buku komitmen pada perubahan organisasi disebutkan jenis 

transformasi, yaitu: transformasi adaftif dan perubahan 

transformasional. Transformasi adaftif yaitu penyesuaian 

sistem, proses, atau struktur, tetapi tidak melibatkan 

transformasi fundamental dalam strategi, nilai-nilai inti atau 

identitas organisasi. Perubahan ini hanya mempertahankan 

organisasi. Ada dua hal dalam jenis transformasi ini yaitu, 

transformasi sebagai pengambilan inisiatif individu dan 

transformasi sebagai perkembangan rutinitas sistem. 

Transformasi sebagai pengambilan inisiatif individu 

menekankan bahwa tidak cukup perhatian dicurahkan untuk 

keseluruhan dampak transformasi organisasi pada skala kecil 

dan peran inisiatif anggota dalam mengidentifikasi dan 

mengimplementaikan transformasi. Transformasi skala besar 

seperti restrukturisasi dan engeneering yang didukung oleh 

pengguna teknologi baru, seringkali terlalu mekanistis dan 

mengabaikan pentingnya inisiatif individu dalam 

transformasi yang terus terjadi. Perspektif transformasi tipe 

ini memandang teknologi memiliki keuntungan kompetitif 

terbatas. Sedangkan fungsi kemampuan individu adalah 

untuk merancang dan memanfaatkan teknologi untuk 
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mendukung tujuan perubahan. Oleh karena itu yang paling 

penting bagi organisasi adalah individu mampu 

mengidentifikasi relevansi dan inovasi transformasi 

organisasi. 

Terdapat beberapa jenis organisasi yang terkadang tidak 

mampu mengidentifikasi para anggota organisasi yang 

memiliki potensi ―maju bersama organisasi‖ yaitu; 1) 

organisasi otokratis, yaitu mengecilkan inisiatif anggotanya 

dengan menghilangkan tanggung jawab. 2) organisasi 

meritokratis, yaitu organisasi yang membatasi inisiatif dan 

aksi individu dengan mengendalikannya melalui berbagai 

macam prosedur dan aturan-aturan dan 3) organisasi klub 

sistem, yaitu melemahkan inisiatif individu dengan 

menekankan konformitas tim, daripada pekerjaan itu sendiri. 

Proses transformasi dapat dibagi menjadi tiga tahapan 

yaitu mencairkan, transformasi dan membekukan kembali. 

Dalam tahap mencairkan, orang menyadari bahwa cara lama 

melakukan segala hal tidak lagi memadai. Kesadaran ini bisa 

terjadi sebagai akibat dari krisis yang terlihat jelas, atau bisa 

dihasilkan dari upaya untuk menggambarkan ancaman atau 

peluang yang belum terbukti kepada banyak orang dalam 

organisasi. 

Dalam tahapan transformasi, orang mencari cara baru 

untuk melakukan segala hal dan memilih pendekatan yang 

menjanjikan. Dalam tahapan pembekuan kembali, 

pendekatan baru diterapkan dan didirikan. Ketiga tahapan itu 

semuanya penting bagi transformasi yang berhasil. Dalam 

transformasi organisasi seperti perampingan, restrukturisasi 

dan engineering di kaitkan dengan tranformasional. Artinya 
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mengubah bentuk suatu organisasi seara fundamental. Dalam 

hal transformasi, pemimpin juga mempunyai mempunyai 

pengaruh yang besar, karena pemimpim mampu 

mengarahkan membimbing, mengayomi untuk sampai pada 

tujuan dari transformasi. 

Berbagai transformasi yang bersifat strategis hanya 

dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kultur 

organisasi. Agar resiko yang mungkin timbul dalam 

melakukan transformasi dapat dikendalikan, perlunya 

transformasi dan tingkat keterkaitan transformasi tersebut 

dengan kultur harus yang dipertimbangkan sekaligus karena 

satu faktor berdampak pada faktor-faktor yang lain. Empat 

alternative dasar dalam menentukan transformasi yang 

strategis ialah: Pertama; Mengelola transformasi dengan risiko 

yang dapat dikendalikan. Alternatif ini ditempuh apabila 

organisasi melakukan transformasi yang bersifat strategis 

yang kompatibel dengan kultur yang terdapat dalam 

organisasi yang bersangkutan. Karena risiko yang mungkin 

timbul dapat dikendalikan oleh organisasi, organisasi dapat 

melanjutkan upayanya melakukan transformasi yang bersifat 

strategis dengan bermodalkan penerimaan para anggota 

sebab kultur tidak diubah-dengan: (a) Menekankan 

pentingnya berbagi visi dalam arti bahwa transformasi yang 

akan dilakukan berkaitan dengan tujuan dan misi organisasi 

serta membangun masa depan organisasi berdasarkan 

kekuatan yang dimilikinya disertai oleh langkah – langkah 

yang sah menurut pandangan para anggota. (b) Melakukan 

pergeseran kekuasaan dengan menempatkan tenaga-tenaga 

kunci pada kedudukan penting dalam melaksanakan 
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transformasi yang akan dilakukan. (c) Memperkuat system 

nilai yang baru akibat perubahan dalam berbagai bidang dan 

fungsi organisasi dengan struktur dan system imbalan yang 

baru. 

Kedua; Perkuat kultur karena risiko tidak besar. 

Alternatif ini tepat untuk ditempuh apabila organisasi 

dihadapkan pada perlunya transformasi strategis berskala 

kecil dan transformasi tersebut kompatibel dengan kultur 

yang berlaku. Jika alternatif ini yang akan ditempuh, 

konsultan harus menekankan berbagai hal, seperti: 

memperkokoh visi tentang strategi baru yag menekankan 

rasa memiliki sistem nilai yang kuat, memperkokoh dan lebih 

memantapkan kultur yang ada. Ketiga; Mengelola 

Transformasi sekitar kultur karena risiko dapat dikendalikan. 

Jika alternatif ini hendak ditempuh, manajemen harus 

menyadari bahwa kondisi yang dihadapi oleh organisasi ialah 

bahwa transformasi strategis perlu dilakukan, akan tetapi 

berbagai transformasi tersebut tidak kompatibel dengan 

kultur organisasi. Pertanyaan yang harus terjawab sebelum 

perubahan dilakukan ialah: Jika alternatif ini ditempuh, 

bagaimana kemungkinan keberhasilannya? Mengelola 

transformasi sekitar kultur berarti berupaya tidak 

menghadapi resistensi terhadap perubahan secara frontal. 

Caranya ialah dengan menggunakan berbagai pendekatan 

tertentu, seperti: penguatan sistem nilai, lakukan pergeseran 

kekuasaan agar orang-orang kunci mampu memainkan 

peranan yang dominan dan menggunakan ―senjata 

transformasi‖ seperti proses anggaran reorganisasi. 
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Keempat; Transformasi strategi karena risiko yang 

mungkin timbul besar. Langkah ini ditempuh apabila 

manajemen merasa bahwa berbagai transformasi yang 

bersifat strategis harus dilakukan, akan tetapi transformasi 

yang bersifat strategis harus dilakukan, akan tetapi 

transformasi tersebut tidak kompatibel dengan kultur yang 

sudah mapan dalam lingkungan organisasi. Apabila suatu 

organisasi menghadapi situasi demikian, tingkat resistensi 

akan tinggi dan risiko ketidakberhasilan pun akan besar. 

Situasi seperti itu menuntut konsultan dan kliennya 

memutuskan apakah upaya melakukan transformasi yang 

dirasakan mendasar dan strategis tersebut akan dilanjutkan 

atau tidak. Dengan perkataan lain, harus ada jaminan bahwa 

perubahan strategis itu akan berhasil. Apabila tidak, 

organisasi harus mengubah strateginya sedemikian rupa 

sehingga ―lebih seirama‖ dengan kultur yang terdapat di 

dalamnya. 

Beberapa transformasi yang diklasifikasikan sebagai 

transformasional, perlu dilakukan supaya organisasi 

menghasilkan orientasi kembali seara fundamental, sehingga 

dapat menghadapi tingginya kompetisi dalam dunia usaha. 

Terdapat beberapa macam tipe transformasi yaitu (1) 

transformasi tipe 1 yang terjadi ketika organisasi yang bersifat 

enterpreneur atau kepemilikan pribadi, dan beralih menjadi 

organisasi dengan struktur manajemen profesional. (2) 

tranformasi tipe 2 yaitu adanya refitalisasi pada organisasi 

sehingga organisasi tetap dalam market yang sama, tetapi 

berfokus pada pengelolaannya kembali utuk dapat berfungsi 

lebih efektif, dan (3) transformasi tipe 3, yaitu dalam 
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perubahan yang terjadi secara fundamental melibatkan 

transformasi visi. 

Kurt Lewin yang disebut sebagai bapak manajemen 

transformasi mengatakan bahwa transformasi terjadi karena 

munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, 

atau kelompok. Menurut Lewin, transformasi yang berhasil 

dapat direncanakan dan harus terbebas dari status quo, 

berubah ke status baru, dan mengatur ulang perubahan agar 

menjadi permanen. Satatus quo dianggap sebagai 

keseimbangan. Untuk menjauh dari keseimbangan ini, ada 

tiga tahapan yang perlu dilakukan; 

 

Gambar: 4 

Model Tranformasi Kurt Lewin 

 

Sumber: Kurt-Lewin dalam Stepen P. Robbins, Mary Coulter, (2012: 

153 ) 
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Dari gambar di atas bisa dijelaskan bahwa: 1) unfreezing 

(penyadaran); adalah sangat diperlukan. Karena penyadaran 

dianggap sebagai persiapan awal untuk melakukan 

transformasi yang dibutuhkan. Disisi lain perlu dilakukan 

dengan meningkatkan kekuatan pendorong untuk 

perubahan, dengan mengurangi kekuatan penahan, yaitu 

kekuatan yang menentang transformasi; Tahap unfreezing 

merupakan tahap perubahan unsur-unsur berupa motivasi 

dengan mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola 

organisasi, adanya pemimpin yang kharismatik dan 

peningkatan yang nyata serta pengidentifikasian kesulitan 

yang dihadapi organisasi dengan interaksi yang kompleks, 

anatara IT dan kebudayaan serta reakasi terhadap 

transformasi. 2) Changing; (tindakan transformasi). 

Transformasi itu dapat diimplementasikan. Namun sekadar 

perkenalan, bahwa transformasi yang dilakukan pada 

akhirnya samapai kepada titik ke stabilan. Artinya 

kegoncanngan yang terjadi saat perubahan tidak akan 

bertahan lama sampai menemukan situasi baru yang 

dikehendaki dan dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. 

Kecuali jika langkah terakhir ini dilakukan, ada peluang kuat 

bagi karyawan akan kembali ke keadaan keseimbangan lama 

- yaitu, cara-cara lama dalam melakukan sesuatu. Pada tahap 

ini timbul berbagai resistensi yang disebabkan oleh beberapa 

hal berikut: (a) kehilangan harga diri; (b) kehilangan 

kekuasaan; (c) ketidak pastian; (d) kejutan karena hal-hal 

baru; (e) keragauan untuk bisa melakukannya (can I do it); (f) 

menjadi berbeda dari sebelumnya; (g) kerja tambahan karena 

harus belajar hal baru. Model Lewin ini menyaranakan agar 
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kesuksesan dapat diraih pada tahap kedua ini. Hal yang 

penting adalah memiliki tujuan dan sasaran yang terdefinisi 

dengan jelas dan dikomunikasikan dengan orang-orang yang 

terlibat dalam proses perubahan tersebut. 3) refreezing, adalah 

untuk menstabilkan situasi baru dengan memperkuat 

perilaku baru. Ketiga tahapan ini adalah skenario perairan 

yang tenang di mana sesekali di ganggu oleh ("badai"). Tahap 

refreezing, adalah memformalkan sistem dan proses yang baru 

menjadi norma (aturan) organisasi. Pada tahap ini, organisasi 

harus mengenali resistensi yang terjadi pada organisasi 

sehingga transformasi yang sudah diimplementasikan tidak 

sia-sia dan kembali ke kondisi sebelumnya. Salah satu tips 

untuk refreezing adalah sistem reward diberikan kepada orang-

orang yang melakukan perubahan sehingga bisa memotivasi 

untuk terus melakukan perubahan tersebut dan 

meninggalkan cara lama.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap 

refreezin, yaiut: 

a) menginstruksikan perubahan dan penanganan lingering 

resistance; atau mengatasi hal-hal yang menentang 

transformasi. 

b) mengatasi penantang terhadap transformasi; 

c) mempertahankan transformasi yang terjadi; 

d) Tahapan transformasi dapat bersifat positif dan pula 

bersifat negatif. Siklus positif terediri atas lima tahap 

yaitu; 

i. Uniformed optimism, tahap awal dari usaha untuk 

bertransformasi dan memeracayai segala sesuatu, 

yang akan sesuai dengan perencanaan; 
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ii. Informed pessimism,mulai memahami adanya 

kesulitan, keraguan, dan pemusatan perhatian; 

iii. hofeful realism, penerimaan dukungan dan 

penerimaan kenaikan yang nyata; 

iv. informed optimism, membangun kepercayaan sebagai 

penyelesaian; 

v. completion, kepuasan atas keberhasilan dan 

pencapaian objektivitas; 

 

Siklus negatif terdiri atas tujuh tahap, yaitu; 

a. immobilization (kelumpuhan/tidak bergerak), informasi 

mengguncang sistem yang ada; 

b. deniel, mengasumsikan posisi akan menjadi kabur; 

c. anger, merasa tidak membutuhkan bantuan; 

d. heplessness,keadaan ketidak berdayaan; 

e. bergaining, (perundingan), menyuarakan aspirasi dan 

terlibat dalam transformasi; 

f. depression, merasa tidak berdaya untuk bertransformasi 

nasib, 

g. testing, kepercayaan di bangun dan dapat disesuaikan; 

h. acceptance, bekerja sama untuk mendukung transformasi. 

 

Ismail Nawawi Uha dalam bukunya Manajemen 

perubahan menjelaskan bahwa transformasi terjadi karena 

tekanan-tekanan terhadap orgaisasi atau lembaga, individu, 

atau kelompok. Lewin memfokuskan kepada pertanyaan 

―mengapa‖, yaitu mengapa individu-individu, kelompok, 

atau organisasi berubah. Dari situ ia mencari tahu bagaimana 

transformasi dapat dikelola dan menghasilkan sesutau. Lewin 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

41 

berkesimpulan kekuatan tekanan (driving forces) akan 

berhadapan dengan keengganan (resistences) untuk 

bertransformasi. Transformasi itu sendiri dapat terjadi 

dengan memperkuat (driving forces) itu atau melemahkan 

(resistences to change). Seperti yang terlihat pada gambar: 5 di 

bawah ini; 

Gambar: 5 

Model Transformasi Force-Kurt Lewin 

 

Sumber: Williams dkk, dalam Ismail Nawawi Uha (2014: 32) 
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Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum 

dan setelah dilakukan perubahan ada proses yang harus 

dilakukan, dan semua ini ditentukan oleh seberapa besar 

faktor tekanan dari: 

i. Penyadaran (unfreezing), yaitu suatu proses penyadaran 

tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk 

berubah. 

ii. Tindakan transformasi (Changing), langkah berupa 

tindakan, baik memperkuat driving forces maupun 

memperlemah resistences; 

iii. Keseimbangan (refreezing ), membawa kembali 

organisasi kepada keseimbangan yang baru (a news 

dynamic equilibrium). 

 

Dalam teori ini, Tyagi memandang bahwa model 

transformasi Kurt Lewin tersebut di atas belum cukup 

lengkap, karena tidak menyangkut beberapa isu penting. 

Proses transformasi tidak hanya bersangkutan dengan 

perilaku sumber daya manusia. Pendekatan sistem dalam 

transformasi akan memberikan gambaran menyeluruh dalam 

transformasi organisasi. Proses model Tyagi dapat 

diilustrasikan pada gambar: 6 
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Gambar: 6 

Model Tranformasi Tyagi 

 

Sumber: Tyagi dalam Ismail Nawawi Uha, (2014: 33) 

Dalam gambar di atas, Menurut Tyagi dalam Ismail 

Nawawi Uha menjelaskan banyak faktor yang harus 

diperhitungkan dan terpengaruh dalam proses transformasi. 

Komponen dalam sistem tersebut adalah dimulai dengan: 1) 

adanya kekuatan untuk transformasi, 2) mengenal dan 

mendefinisikan masalah, 3) proses penyelesaian masalah, 4) 

mengimplementasikan transformasi, dan 5) mengukur, 

mengevaluasi dan mengontrol hasilnya. Selama proses 

pelaksanaan transformasi diperlukan adanya manajemen 

transisi atau manajemen transformasi, sedangkan sebagai 

pelaksana transformasi adalah agen transformasi. 

Viktor Tan mengemukakan bahwa untuk mendapat 

keberhasilan dalam transformasi, pemimpin harus dapat 

memenangkan pikiran hati orang dalam organisasi. Viktor 

Tan mengintrodusir 4 (empat) tahapan yang harus di lalui 
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dalam proses transformasi. Seperti yang terlihat pada bentuk 

gambar 7 berikut ini;  

Gambar: 7 

Model tranformasi Victor Tan 

 

Sumber: Viktor Tan dalam Ismail Nawawi Uha, (2014: 42) 

Empat tahapan dari Viktor Tan di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut; Pertama, membuka pikiran; seringkali 

pemimpin bereusaha metransformasikan pikiran orang lain 

dengan cara memaksa. Mereka berusaha agar orang 

bertransformasi dengan memberi perintah dan bahkan 

dengan membentaknya. Fokusnya adalah agar mereka mau 

mendengarkan apa yang dikatakan. Tindakan demikian tidak 

akan memberikan hasil yang diharapkan. Akan tetapi, orang 

hanya dapat mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi tidak 

menyimak karena pikirannya tetap teretutup. Tugas penting 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

45 

pemimpin pertama kali adalah membuka pikiran orang 

sebelum menawarkan mereka berita transformasi. Untuk 

membuka pikiran orang, pemimpin harus terlebih dahulu 

memeahkan tingkat perasaan puas mereka dengan 

mengkomunikasikan pesan tanpa memaksa untuk 

transformasi. Mereka dapat melakukan dengan benchmarking 

dan membandingkan tingkat kinerja organisasi mereka 

dengan pesaingnya. Pemimpin dapat menjelaskan kelemahan 

organisasi dan tantangan yang dihadapi. Pemimpin dapat 

mengurangi tingkat kepuasan diri individu dengan 

membawa mereka melihat keluar daripada kedalam. 

Kedua, memenangkan hati; apabila membuka pikiran 

adalah berkenaan dengan alasan, maka memenangkan hati 

berkaitan dengan emosi. Kebutuhan bawahan untuk dihargai 

merupakan motivasi yang kuat untuk bertransformasi. Cara 

menghargai orang adalah dengan mengenal arti pentingnya 

kepedulian mereka atas lingkungan sekitarnya. Dengan 

mengkomunikasikan lebih dini tentang alasan dan tujuan 

bertransformasi kepada orang, akan lebih dapat 

memenangkan hati daripada dikomunikasikan setelah 

dilaksanakan. Suatu proses menciptakan kepedulian akan 

harus dimulai dari menekankan pentingnya kedudukan 

orang untuk tahu dan memahami mengapa transformasi 

dilakukan. Setelah melakukan itu, pemimpin kemudian harus 

menjelaskan manfaat transformasi kepada orangnya. Menjual 

transformasi adalah tentang membuat orang tertarik terhadap 

keinginan bertransformasi. Orang yang tidak membeli 

transformasi adalah mereka yang menolak atau resisten 

terhadap transformasi.  
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Ketiga, memungkinkan tindakan; ada empat alasan 

mengapa orang tidak mau bertransformasi, yaitu: (1) karena 

mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, (2) mereka tidak 

tahu bagaimana cara melakukannya, (3) mereka tidak tahu 

mengapa mereka harus melakukannya, (4) terdapat hambatan 

yang berada di luar kontrol mereka. Peran pemimpin adalah 

mengatasi setiap alasan agar memungkinkan orang membuat 

perubahan terjadi. Peran pemimpin adalah memastikan 

bahwa komunikasi berjalan efektif, sehingga bawahan lebih 

memahami arti pentingnya transformasi bagi organisasi dan 

dirinya. Untuk membantu staf yang tidak mengetahui apa 

yang harus dilakukan, pemimpin perlu mengkomunikasikan 

secara efektif apa yang yang perlu ditransformasi. Demikian 

pula tentang rasionalitas, tujuan dan manfaat transformasi 

harus dikomunikasikan secara jelas dan tegas. Hambatan 

untuk berubah dapat muncul dari empat sumber utama: 

manusia, teknologi, infrastruktur, dan proses. Sedangkan 

keempat bidang ini bisa memperkuat satu sama lain, 

tergantung bagaimana memeriksa masing-masing secara 

bergiliran sebelum mendiskusikan interaksi potensial mereka.  

Keempat, menghargai prestasi: Apabila orang tidak 

dikenal dan dihargai atas prestasinya oleh organisasinya 

sendiri, mereka akan pergi bergabung dengan organisasi lain 

yang mengenal kemampuan mereka dan menghargai mereka. 

Menghargai orang dan mengenal kontribusinya akan 

memotivasi keinginan orang untuk bertransformasi. Mereka 

juga lebih ingin berusaha menggapai sesuatu bagi dirinya 

maupun organisasi. Pemimpin yang meperhatikan orang dan 

menunjukkan kepedulian atas orang akan mendapatkan 
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respek dan komitmen. Orang tidak peduli berapa besar 

pemimpin tahu sampai mereka tahu seberapa besar 

pemimpin peduli. Untuk memotivasi orang terhadap 

transformasi, adalah penting sekali bahwa pemimpin 

menghargai orang secara adil. 

Robin dalam Husaini Usman, menyajikan model 

transformasi organisasi seperti gambar 8 berikut:  

 

Gambar: 8 

Model Transformasi Organisasi 

 

Sumber: Robbin dalam Emmi Kholilah Harahap, (2019; 78) 
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Transformasi organisasi yang dilakukan tidak selalu 

sukses, ada hal penting yang harus dipertimbangkan oleh 

organisasi, yaitu kemungkinan terjadinya penolakan terhadap 

transformasi. Transformasi organisasi yang dilakukan dengan 

reengineering misalanya mempunyai resiko untuk gagal yang 

disebabkan oleh resistensi terhadap perubahan oleh status 

quo. Artinya jika organisasi dapat memperkecil resiko 

terjadinya resistensi terhadap transformasi organisasi, maka 

transformasi organisasi yang dilakukan akan berhasil. 

Resistensi dalam transformasi adalah sebuah tantangan yang 

harus dihadapi dalam melakukan transformasi. Resistensi 

(hambatan) utama berupa; 1) orang, 2) teknologi, 3) 

infrastruktur, dan 4) proses.  

Dengan demikian, pertama; orang (sumber daya 

manusia) dalam proses transformasi organisasi adalah suatu 

hal yang sangat penting. Tranformasi organsiasi dipengarahui 

oleh orang-orang atau Sumber daya manusia yang ada 

didalamnya. Transformasi akan terjadi kearah yang lebih baik 

apabila didukung oleh SDM baik yang ada didalamnya. SDM 

yang baik akan mampu meningkatkan penerapan teknik dan 

peningkatan kinerja. Hamabatan orang atau SDM ini yang 

paling sulit untuk diidentifikasi dan diatasi sepenuhnya. 

Karena sikap orang-orang yang ada dalam lingkup 

transformasi/perubahan ada yang bersikap tidak terbuka, 

skeptis, dan kurang percaya diri dalam bertransformasi. 

Langkah yang harus ditempuh adalah penyatuan visi dan 

misi, pelatiahan terhadap para anggota, melibatkan seluruh 

anggota dalam perbaikan dan berkesempatan untuk 

menyampaikan usulan atau ide-ide. Karena dalam organisasi, 
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individu berkembang dan mempertahankan budaya mereka 

melalui mekanisme sosialisasi dan pemeliharaan masing-

masing. Disinilah peran seorang pemimpin transformasi bisa 

melakukan sosialisasi dan upaya koordinasi seperti 

kunjungan silang, program pengenalan dan pelatihan, 

bersama acara sosial, perayaan, tim transisi, rotasi pekerjaan, 

dan motivasi lainnya.  

Kedua; Hambatan transformasi teknologi . Hal ini terkait 

anatara lain dengan teknologi informasi. Biasanya 

diasumsikan berasal dari kurangnya peralatan terbaru yang 

tersedia dan yang berkaitan dengan perangkat lunak. Namun, 

"kelebihan teknologi" - ketidakmampuan untuk 

memanfaatkan teknologi itu tersedia dalam suatu organisasi - 

bisa juga dipersalahkan karena menunda transformasi. 

Sementara teknologi seperti penggunaan internet sesuatu 

yang tidak bisa di elakkan di era sekarang ini. 

Mempersiapkan pengguna akhir untuk menerapkan 

teknologi yang tersedia melalui dengan penuh hati-hati. 

Lokakarya dalam masa transisi dan program pelatihan adalah 

komponen penting dalam transformasi organisasi. 

Pengenalan teknologi baru sering memunculkan tingkat 

kecemasan di antara pengguna akhir. Karena itu, penting 

untuk mengidentifikasi dengan jelas kelompok-kelompok dan 

individu-individu dalam organisasi yang akan dipengaruhi 

oleh pengenalan teknologi baru. Ini juga penting untuk 

memastikan atau menandai waktu sebelum pelatihan, 

sebelum " transformasi " terjadi. Bahkan, dalam banyak kasus, 

itu disarankan untuk menjalankan teknologi lama dan baru 

secara paralel untuk beberapa periode waktu, jika 
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memungkinkan. Pendekatan ini akan memastikan transisi 

yang lebih lancar dan memberikan "cadangan" jika beberapa 

komponen teknologi baru "gagal" pada awalnya roll-out 

(yang merupakan kejadian yang hampir tak terelakkan ketika 

sistem kompleks baru diperkenalkan). 

Ketiga; Hambatan Infrastruktur. Hambatan untuk 

bertransformasi muncul dari infrastruktur organisasi. 

Mungkin terkait dengan struktur organisasi atau fasilitas 

fisik. Suatu organisasi mungkin didesentralisasi secara 

fungsional dengan peran dan tanggung jawab utama 

didistribusikan di seluruh organisasi, hal ini sering kali 

menghasilkan duplikasi upaya dan redundansi. Atau 

mungkin terdesentralisasi secara spasial — terletak di 

berbagai bagian. Dalam kedua kasus tersebut, organisasi 

cenderung mengalami masalah. Dengan demikian 

komunikasi adalah kunci utama untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

Keempat; Hambatan Proses; Dalam praktiknya, 

organisasi dapat mengadopsi proses yang bukan merupakan 

pendekatan paling efektif yang tersedia. Beberapa proses 

dapat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal (misalnya, 

pemerintah peraturan, kendala hukum, hak karyawan, aturan 

serikat pekerja, dan masyarakat). Faktor-faktor eksternal ini, 

pada gilirannya, harus ditampung dalam rekomendasi 

keseluruhan dari transformasi. Penilaian kendala biaya dapat 

dilakukan untuk menguji dampak dari faktor-faktor ini. Ini 

dilakukan membandingkan biaya proses yang mungkin 

diadopsi, jika tidak ada kendala dengan biaya proses 

terkendala. Setelah perbedaan biaya ini diidentifikasi, 
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keputusan dapat dibuat untuk kelayakan menghilangkan 

kendala. Penilaian ini memberikan perkiraan kepada 

pembuat keputusan tentang berapa banyak yang akan 

diselamatkan dengan mengendurkan kendala yang diberikan. 

Dengan cara yang sama, kendala biaya menunjukkan jumlah 

sumber daya yang mungkin berkomitmen untuk 

mengatasinya.  

Terdapat beberapa jenis transformasi dalam sebuah 

oragnisasi. Jenis-jenis transformasi dalam organisasi meliputi 

tiga dimensi yaitu; 1) Struktur; 2) Teknologi; dan 3) People . 

 

Gambar: 9 

Jenis Tranformasi Organisai 

 

Sumber: Stepen P. Robbins, Mary Coulter, (2012: 155 ) 

Rincian jenis transformasi yang di gambarkan oleh 

Stepen P. Robbins di atas dapat dijelaskan; 1) transformasi 

struktur mencakup segala transformasi dalam variabel 

struktural seperti hubungan pelaporan, mekanisme 
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koordinasi, pemberdayaan karyawan, atau pendesainan 

ulang pekerjaan. Transformasi dalam struktur organisasi 

didefinisikan oleh bagaimana pekerjaan diselesaikan dan 

siapa yang melakukannya. Pilihan lain adalah membuat 

transformasi besar dalam desain struktural yang sebenarnya. 

2) Transformasi teknologi mencakup modifikasi dalam cara 

kerja yang dilakukan atau metode dan peralatan tertentu 

yang digunakan. Dalam transformasi, pimpinan atau manajer 

dapat mentransformasikan teknologi yang digunakan untuk 

mengkonversi input ke dalam output. Sebagian besar studi 

manajemen awal berurusan dengan transformasi teknologi. 

Saat ini, transformasi teknologi biasanya melibatkan 

pengenalan peralatan, alat, atau metode baru; otomatisasi; 

atau komputerisasi. Faktor kompetitif atau inovasi baru 

dalam suatu lembaga/institusi sering kali mengharuskan 

manajer/pimpinan untuk melakukannya memperkenalkan 

peralatan, alat, atau metode operasi baru. Otomasi adalah 

transformasi teknologi yang menggantikan tugas-tugas 

tertentu yang dilakukan oleh orang digantikan oleh mesin. 

Transformasi teknologi yang paling terlihat saat ini adalah 

berasal dari komputerisasi. 3) Mentransformasi orang 

mengacu kepada transformasi sikap, harapan, persepsi, dan 

perilaku individu atau kelompok. Mentransformasi orang 

adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Karenanya 

dalam transformasi organisasi, pelatihan dalam bentuk 

peningkatan kualitas ke arah transformasi yang dituju adalah 

sesuatu cara yang mesti ditempuh. Pengembangan organisasi 

(OD) adalah istilah yang digunakan dalam hal ini untuk 

menggambarkan metode transformasi yang berfokus pada 
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orang dan sifat dan kualitas hubungan kerja interpersonal. 

Dalam hal ini masing-masing berupaya membawa 

transformasi pada kepada orang-orang yang ada dalam 

organisasi dan transformasi untuk bekerja bersama dengan 

lebih baik.  

Dalam ranah pendidikan di Indonesia, transformasi 

tertinggi adalah diranah pemerintah. Pemerintah adalah 

sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab penuh 

terhadap penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah 

Indonesia. Pemerintah pusat mendelegasikan transformasi 

kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

memformulasikan agar tujuan dan cita-ita negara disektor 

pendidikan bisa tercapai. Seperti yang terlihat dalam gambar: 

10 dibawah ini:  
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Gambar : 10 

Tingkatan Wewenang lembaga Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mukhtar Latif, Suryawahyuni Latif, (2018: 82) 

Dari gambar di atas terlihat bahwa pemerintah sebagai 

salah satu penanggung jawab terhadap dunia pendidikan di 

Indonesia mendelegasikan kepada Kementerian Pedidikan 

dan Kebudayaan. Kemudian kementerian pendidikan 

bersama pihak yang ditunjuk bertanggungjawab menetapkan 

kebijakan untuk melaksanakan pencapaian tujuan disektor 

pendidikan. Setelah kebijakan diputuskan, kebijakan 

dijalankan oleh Kantor Dinas Pendidikann baik tingkat 

provinsi, kota, dan kecamatan dengan mensosialisasikannya 

kepada sekolah-sekolah melalui pimpinan sekolah. 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Kantor Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi 

Kantor Dinas Pendidikan dan 
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Kebudayaan Kecamatan 
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Dengan demikian transformasi organisasi pendidikan 

ditingkat provinsi atau kabuapten, diawali dengan 

transformasi kebijakan dari kementerian pusat. Lembaga 

pendidikan di masing-masing daerah melakukan 

transformasi apabila pemerintah pusat sudah memberikan 

lampu hijau, payung hukum atau aturan-aturan yang 

dipedomani oleh sekolah atau perguruan tinggi di daerah. 

Transformasi ini disebut juga dengan transformasi tidak 

langsung. Hal ini diiringi juga dengan dengan semangat 

desentralisasi pendidikan, dimana sekolah dan masyarakat 

dilibatkan dalam pengembangan sekolah tidak saja dalam 

pengembangan sarana dan prasarana , tetapi juga program-

program rutin serta pengembangan kurikulum. 

Berangkat dari kondisi demikian, dapat disimpulkan 

bahwa, pertama; transformasi diperlukan apabila terjadi 

transformasi pada lingkungan telah sedemikian rupa 

sehingga cara mengemudikan dan menjalankan roda 

organisasi berdasarkan strategi dan praktek-praktek 

manajerial yang lama tidak dapat digunakan lagi. Kedua; 

pelaksanaan transformasi organisasi tidak bersifat 

revolusioner. Apabila ini terjadi maka berlangsungnya 

pergeseran yang cepat dan mendadak dalam cara organisasi 

berfungsi, misalnya mengambil tindakan memperkecil 

besaran organisasi atau melakukan restrukrisasi yang sifatnya 

mendasar. Ketiga; Pendekatan transformasi organisasi adalah 

pendekatan ―dari atas ke bawah‖ (direktif) karena : 

Manajemen atau pimpinan yang memprakarsai transformasi, 

manajemen yang memutuskan kapan prakarsa itu akan 

diambil, manajemen yang memutuskan bentuk, sifat dan jenis 
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transformasi yang akan dibuat, Manajemen yang menetapkan 

waktu pelaksanaan transformasi, dan manajemen pulalah 

yang menunjuk siapa yang akan diserahi tanggung jawab 

untuk melaksanakan keputusan yang menyangkut 

transformasi dimaksud. 

Senada dengan simpulan di atas bahwa transformasi 

lembaga banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh 

administrator atau top manajemen. Dalam organisasi 

perguruan tinggi, top manajemen itu di pegang oleh rektor 

untuk tingkat universitas atau Institut, ketua jika ditingkat 

sekolah tinggi. Rektor atau ketua sangat berpengaruh 

terhadap transformasi organisasi ke arah peningkatan 

pelayanan akademik. Jika berkaca kepada faktual keberadaan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Indonesia, 

maka transformasi STAIN yang dilakukan adalah 

transformasi secara tidak langsung. Artinya pemerintah pusat 

dalam hal ini sebagai pemilik modal utama memberikan 

mandat kepada wilayah atau STAIN untuk melakukan 

transformasi di wilayah masing-masing. Pemerintah pusat 

memberikan rambu-rambu perubahan, sesmentara hak 

selanjutnya tergantung kepada STAIN di masing-masing 

wailayahlah yang menentukan, berubah atau tidak. 

Dalam keterkaitan kepemilikan STAIN dalam pusaran 

transformasi kelembagaan, bisa tergambar dalam bagan di 

bawah ini, yang terdapat dalam bukunya Mr. S. Prajudi  

Atmosudirdjo, 
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Gambar: 11 

Kepemilikan Modal Dalam Organisasi 

 

Sumber: Mr. S. Prajudi  Atmosudirdjo, (1982: 60) 

Dari gambar di atas terlihat kedudukan Administrator 

yang menjadi penghubung, penengah, atau perantara antara 

para ―pemiliki organisasi‖ dan para ―karyawan organisasi‖ 
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(atau personil organisasi). Personil organisasi terdiri atas 

pegawai, buruh, dan non pegawai (eksper, tenaga 

perbantuan, dan sebagainya). Tenaga pimpinan terdiri atas; 1) 

manager-manager lini (line magers), 2) staf manager (staffer 

yang memimpin unit organisasi staff), 3) staffer non-manager 

(staffer yang tidak memimpin suatu unit organisasi staff). 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rektor/ketua 

di STAIN merupakan perpanjangan tangan dari pemilik 

modal. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang 

memberikan mandat untuk menjalankan fungsinya sebagai 

administrator, termasuk didalam melakukan transformasi 

perguruan tinggi. Dalam hal perpanjangan tangan tersebut 

sudah diatur dalam Undang-undang Perguruan Tinggi (Dikti) 

no 12 tahun 2012 pasal 80 ayat 2 yang berbunyi ―Pemerintah 

mengembangkan paling sedikit 1 (satu) Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) berbentuk universitas, institut, dan atau 

politeknik disetiap provinsi‖. Perguruan tinggi negeri 

disebuah kabupaten/kota adalah bahagian yang tidak 

terpisahkan dari undang-undang tersebut. 

Jhonson dalam Uhar Suharsaputra memberikan rambu-

rambu dalam melakukan transformasi STAIN sebagai berikut: 

1) Berikan fokus, arah, dan urutan logis yang jelas untuk 

program restrukturisasi. 

2) Bangun basis data, analisis kasus untuk perubahan 

3) Secure senior management consensus and commitment to 

change (Mengamankan konsensus manajemen senior dan 

komitmen untuk berubah). 
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4) Menetapkan tujuan peningkatan layanan yang eksplisit 

dan terukur serta pengurangan biaya dan jangka pendek 

yang jelas untuk memandu proses. 

5) Memanfaatkan restrukturisasi yang terbukti, kredibel, 

dan berbasis luas, metodologi (kebijakan, struktur, 

proses, teknologi, dan orang) untuk mewujudkan 

manfaat yang diharapkan. 

6) Mengakui bahwa perubahan budaya dan organisasi 

merupakan komponen integral dari restrukturisasi yang 

sukses dan karenanya harus diberi perhatian yang 

signifikan. 

7) Cari di luar akademik (universitas) untuk praktik terbaik 

dan pendekatan inovatif untuk memimpin dan 

mengelola organisasi terdesentralisasi yang kompleks. 

8) Mengadopsi fokus klien yang kuat untuk memastikan 

bahwa kebutuhan pelanggan internal dan eksternal 

mendapatkan inisiatif dan bahwa nilai diukur dari 

perspektif klien. 

9) Berkomunikasi dengan jelas, sering, dan penuh 

semangat tujuan program dan hasilnya. 

10) Pasang pengukuran, ukur hasil, dan minta orang 

bertanggung jawab atas hasilnya. 

 

Dari penjelasan di atas bahwa transformasi dengan 

restrukturisasi di dunia STAIN tergantung pada pengetahun 

tentang peluang yang ada, tujuan yang jelas, kinerja terukur 

untuk melihat kemajuan, serta tersedianya perencanaan 

komprehensif untuk dikomunikasikan serta perhatian pada 

mutu sumberdaya manusia. Semua itu mesti terfokus pada 
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kebutuhan pelanggan, baik berkualitas, mahasiswa dan staf 

administrasi agar meningkat kemampuan memecahkan 

masalah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 

Dengan demikian mentransformasikan STAIN menjadi 

lembaga profesional dan lembaga pengetahuan memerlukan 

upaya yang ekstra keras mengingat kesiapan untuk 

melakukan transformasi menjadi dasar utama 

keterwujudannya.  

Terlebih STAIN yang merupakan lembaga pendidikan 

yang berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi melalui kegiatan pendidikan pembelajaran, 

studi kasus, dan pengabdian masyarakat (Tridharma). Dalam 

hal ini pimpinan atau administrator harus mampu 

memberikan dorongan kepada bawahan untuk menganalisis 

dan memodifikasi pandangan mereka sebagai hasil dari 

wawasan diperoleh dari orang lain dan kelompok, 

mendorong pemikiran kritis anggota dan keterampilan 

bertanya, mendukung pengembangan kepercayaan diri 

bawahan untuk mandiri dalam mendorong kreativitas 

individu; dan menetapkan jadwal dan tahapan sepanjang 

proses pembelajaran induktif, termasuk penutupan yang 

direncanakan dan logis, di mana bawahan didorong untuk 

membantu mengevaluasi kemajuan. Pengembangan 

kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau lembaga Perlu 

waktu untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan 

dalam suatu organisasi.  

Bagi administor atau pengelola transformasi organisasi 

agar bisa menentukan apakah sudah berjalan dengan baik 

atau belum, beberapa rambu yang diberikan oleh Edwin A. 
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Locke dalam bukunya yang berjudul; Handbook of Principles of 

Organizational Behavior, menerangkan bahwa untuk dapat 

menilai suatu transformasi atau berjalan tidaknya sebuah 

organisasi maka perlu menentukan hal-hal sebagai berikut 

yaitu: 1) tentukan kinerja pekerjaan, 2) Amati dan catat kinerja 

sesering mungkin, 3) memanfaatkan berbagai sumber umpan 

balik, 4) Mengembangkan instrumen penilaian kinerja 

berbasis perilaku, 5) Latih penilai, 6) Penetapan tujuan, 7) 

Komunikasi dua arah, 8) Mintalah penilaian sendiri, 9) Pelatih 

karyawan, dan 10) Kelola proses pemisahan pemain 

berkinerja buruk.  

Pertama: tentukan kinerja; tim manajemen puncak harus 

menerjemahkan sasaran-sasaran ini ke dalam tindakan, 

perilaku, tingkat individu, dan keluaran yang mendukung 

rencana strategis. Bagaimana kinerja kerjanya 

dikonseptualisasikan di tempat kerja sebagian berasal dari 

proses perencanaan ini. Secara historis, kinerja pekerjaan 

ditentukan oleh serangkaian pernyataan tugas yang 

diturunkan dari pekerjaan deskripsi. Individu dinilai semata-

mata berdasarkan tingkat yang mereka bawa tugas-tugas ini. 

Tempat kerja dianggap relatif statis, dan uraian tugas 

dibersihkan secara berkala, karena biasanya tidak ada ujian 

waktu. Tempat kerja di milenium baru ini ditandai dengan 

konstan perubahan. Sukses membutuhkan komunikasi, 

pembelajaran berkelanjutan, kerja tim, hubungan yang efektif, 

dan berbagi pengetahuan. Standar etika mencegah perilaku 

berbahaya dan bertahan individu dan perusahaan bahkan 

lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka. 
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Kedua; Amati dan catat kinerja sesering mungkin; 

Idealnya, manajer membentuk kesan tentang karyawan 

mereka berdasarkan perilaku atau hasil mereka mengamati. 

Jika seseorang meminta pendapat Anda tentang film, itu sulit 

berikan jawaban jika Anda belum melihat atau mendengar 

film. Demikian juga, itu harus sulit untuk memberikan 

penilaian pimpinan terhadap seseorang jika pimpinan belum 

mengamati sampel yang representatif perilaku atau keluaran 

kinerja orang tersebut. Sayangnya, ada yang bersaing 

menuntut waktu pimpinan. Rentang kendali mereka 

seringkali cukup besar. Pekerjaan jarak jauh adalah menjadi 

semakin umum sehingga semakin sulit bagi manajer untuk 

mendapatkan yang memadai sampel kinerja untuk setiap 

karyawan. Dengan demikian, itu menjadi lebih penting untuk 

pimpinan untuk mengadopsi pola pikir mengamati kinerja 

kapan pun peluang itu muncul. Kepada siapa, apa, di mana, 

kapan, dan mengapa perlu dicatat. Ada banyak elektronik 

berarti tersedia bagi pimpinan yang dapat membuat proses 

ini lebih mudah. 

Ketiga; memanfaatkan berbagai sumber umpan balik; 

Pimpinana bukan satu-satunya sumber informasi kinerja 

internal dan eksternal lainnya. Individu yang berinteraksi 

dengan dan mengamati kinerja karyawan dari yang berbeda 

perspektif dapat memberikan informasi yang bermakna. 

Orang-orang ini biasanya termasuk teman sebaya, diri 

sendiri, bawahan, dan pelanggan. Sistem yang menggunakan 

peringkat dari tambahan ini sumber disebut sebagai sistem 

multi sumber atau umpan balik 360 derajat.  
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Teman sebaya, bawahan, dan pelanggan hanya perlu 

mengomentari dimensi kinerja tersebut kemana mereka 

memiliki akses, yang belum tentu semua dimensi. Teman 

sebaya mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

berinteraksi dengan rekan kerja secara langsung atau melalui 

email dan untuk mengamati mereka bekerja dengan 

pelanggan daripada seorang supervisor. Dengan demikian, 

mereka mungkin memiliki yang lebih representatif contoh 

jenis perilaku ini untuk menarik dari ketika menilai 

interpersonal atau keterampilan komunikasi dibandingkan 

dengan dimensi kinerja lainnya. Sebaliknya, pimpinan sering 

kali memiliki akses langsung ke laporan tertulis yang telah 

disiapkan individu serta dokumen yang merangkum berbagai 

hasil obyektif (contohnya; absensi, memenuhi tenggat waktu, 

kualitas kerja). Informasi ini biasanya tidak tersedia untuk 

teman sebaya. Oleh karena itu, manajer dapat berada dalam 

posisi yang lebih baik untuk menilai dimensi kinerja tertentu 

dengan lebih akurat dari teman sebaya. 

Untuk pimpinan dengan rentang kontrol yang besar, 

mungkin ada terlalu banyak rekan dalam grup dari mana 

untuk mengumpulkan input. Umpan balik stake holder dapat 

mengungkap kekuatan dan kelemahan dalam produk, 

layanan, atau rantai pasokan. Kemajuan teknologi 

membuatnya lebih mudah dan lebih hemat biaya untuk 

dikumpulkan 

Keempat; Mengembangkan instrumen penilaian kinerja 

berbasis perilaku; Keakuratan penilaian kinerja dipengaruhi 

oleh instrumen yang digunakan untuk membuat penilaian. 

Bagian ini menjelaskan metode yang kurang efektif dan, yang 
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lebih penting, menyoroti fitur-fitur yang efektif. Fitur-fitur ini 

termasuk secara perilaku pengukuran berbasis, dimensi 

kinerja yang terkait dengan pekerjaan, dan skala yang 

didefinisikan dengan jelas. Meskipun fitur-fitur ini mungkin 

terlihat langsung dan mudah diimplementasikan, sedikit hal-

hal yang mudah dan tidak ada instrumen penilaian tanpa 

batasannya. Pendekatan komparatif mengharuskan penilai 

untuk menilai setiap individu terhadap yang lainnya dalam 

grup dan kemudian membuat peringkat keseluruhan di 

semua individu. Metode ini adalah tidak hanya rumit, itu 

tidak memfasilitasi umpan balik. Karyawan merespons secara 

negatif karena peringkat mereka sepenuhnya tergantung 

pada siapa lagi yang ada di grup pada saat peringkat beralih 

kepada standar kinerja yang absolut.  

Kelima; Latih penilai, Efektivitas instrumen penilaian 

kinerja juga tergantung pada seberapa baik pimpinan 

memahaminya. Penilaian kinerja karyawan adalah salah satu 

tanggung jawab pimpinan yang paling penting. Ini juga salah 

satu tugas yang paling ditakuti. Lebih sering daripada tidak, 

keterampilan ini dikembangkan oleh percobaan dan 

kesalahan. Pimpinan belajar bagaimana menilai kinerja dari 

kesalahan yang mereka buat dengan cara yang sistematis 

untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengamati, 

mengingat, dan evaluasi, dan karenanya self-efficacy mereka 

sebagai penilai. Bahkan pengadilan merekomendasikan hal 

itu penilai menerima pelatihan tentang prinsip-prinsip untuk 

melakukan kinerja yang akurat dan efektif penilaian. 
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Pimpinan pelatihan dapat meningkatkan akurasi 

peringkat mereka. Tapi, sejauh mana keakuratannya 

meningkat tergantung pada isi pelatihan dan karakteristiknya 

dari proses pelatihan. Lokakarya yang sangat terstruktur dan 

interaktif yang menyediakan peserta dengan kesempatan 

untuk berlatih dan umpan balik mengenai pola peringkat 

mereka sendiri cenderung menjadi lebih efektif daripada 

program yang hanya memberikan informasi gaya – ceramah 

untuk menilai kinerja secara lebih efektif. Program di mana 

norma untuk perilaku yang diinginkan dan kinerja efektif 

dikembangkan di situs dan digunakan dalam pelatihan untuk 

memberikan kerangka acuan umum juga menunjukkan hasil 

yang menguntungkan.  

Gaya pelatihan ini, kerangka berlabel referensi, memiliki 

tujuan untuk menstandarkan persepsi penilai tentang 

perilaku kerja yang relevan dan standar kinerja yang efektif 

dan tidak efektif. Pelatihan yang dirancang untuk 

meningkatkan keterampilan pengamatan penilai atau 

keterampilan pengambilan keputusan terkait dengan 

penilaian kinerja telah meningkatkan akurasi penilai ketika 

disampaikan secara interaktif format lokakarya. Pelatihan 

dirancang untuk mengurangi kesalahan penilaian. 

Singkatnya, elemen kunci dari program pelatihan yang 

meningkatkan akurasi dan pengurangan kesalahan penilai 

meliputi (a) menetapkan sebagai bagian dari pekerjaan 

pelatihan - dimensi kinerja yang relevan yang didefinisikan 

dalam istilah perilaku, (b) menetapkan contoh efektif / tidak 

efektif kinerja dengan perilaku spesifik yang mencerminkan 7 

dari 7 dibandingkan dengan 3 dari 7, dll., (c) memberikan sesi 
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interaktif di mana peserta mengamati, mengevaluasi, dan 

berdiskusi orang-orang yang disajikan dalam rekaman video 

tampil di berbagai tingkatan, dan (d) memberikan para 

peserta dengan umpan balik tentang keakuratan peringkat 

mereka dan memberi mereka peluang tambahan untuk 

berlatih. 

Pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan 

keterampilan pengamatan penilai atau keterampilan 

pengambilan keputusan terkait dengan penilaian kinerja telah 

meningkatkan akurasi penilai ketika disampaikan secara 

interaktif format lokakarya. Pelatihan dirancang untuk 

mengurangi kesalahan penilaian klasik (mis. halo atau 

keringanan hukuman) juga telah terbukti efektif dalam 

mengurangi kesalahan-kesalahan ini. 

Keenam; Penetapan tujuan; Penilaian kinerja, baik positif 

maupun negatif, bisa lebih efektif ketika diikuti oleh 

penetapan tujuan. Tujuan membantu individu memutuskan 

di mana harus mengarahkan usaha mereka atau pada tugas 

mana untuk memusatkan perhatian mereka. Menetapkan 

tujuan spesifik dapat mengurangi ambiguitas dalam apa yang 

diharapkan dari individu dan membuat sesuatu yang 

tampaknya abstrak atau tidak dapat diraih lebih konkret. 

Jumlah upaya untuk melakukan tugas dan kegigihan upaya 

itu dipandu oleh betapa menantang tujuan itu. Tujuan yang 

menantang bisa jadi lebih memotivasi karena mereka 

memberikan rasa prestasi ketika dicapai. Tujuan itu 

didefinisikan dalam istilah perilaku membuatnya lebih 

mudah untuk memberikan umpan balik yang berorientasi 

pada tindakan ketika tujuan tidak tercapai dan untuk 
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menetapkan alasan mengapa. Sebuah studi longitudinal 

terhadap eksekutif mengungkapkan bahwa perusahaan 

terkemuka mengembangkan rencana aksi tertentu untuk 

individu di semua tingkatan kinerja terlepas dari apakah 

mereka berpotensi tinggi, rata-rata, atau individu yang 

berperforma. 

Ketujuh; Komunikasi dua arah; Salah satu bagian yang 

lebih sulit dari proses penilaian kinerja adalah memberikan 

evaluasi kinerja kepada individu. Secara tradisional, 

pimpinan mengisi penilaian formulir untuk setiap individu 

dan berbagi peringkat dengan karyawan dalam rapat. Jarang 

ada karyawan tersebut memberikan input atau suara apa pun 

dalam proses penilaian. Tidak mengherankan untuk 

menemukan bahwa pendekatan ini dapat mengarah pada 

persepsi bias dan ketidakadilan, dan tidak berhasil ketika 

ditantang di pengadilan. Penilaian kinerja yang didasarkan 

pada elemen-elemen proses yang wajar dianggap menjadi 

lebih adil. Elemen-elemen ini termasuk pengetahuan 

pekerjaan - dimensi kinerja yang relevan (yaitu menentukan 

kinerja pekerjaan sesuai dengan strategi dan nilai-nilai 

organisasi dan melatih penilai), penilaian berdasarkan 

perwakilan contoh perilaku (contohnya mengamati dan 

mencatat kinerja sering dan mendokumentasikan 

menggunakan instrumen penilaian kinerja perilaku), dan 

pertemuan yang mengundang masukan dari individu.  

Kedelapan; Mintalah penilaian sendiri; pimpinan harus 

meminta penilaian diri karyawan sebelum rapat kinerja. 

Penilaian diri membantu individu merefleksikan kinerja 

mereka sepanjang tahun dan untuk membenarkan penilaian 
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diri mereka. Penilaian diri dapat dilakukan dengan instrumen 

yang sama dan bahasa yang digunakan pimpinan untuk 

membuat penilaian (contohnya kinerja yang relevan dengan 

pekerjaan dimensi dan jangkar didefinisikan dalam istilah 

perilaku), dengan demikian semakin mengurangi ambiguitas 

dalam perilaku apa yang sedang dievaluasi. Kedua belah 

pihak harus siap untuk membahas apa pun perbedaan antara 

kedua penilaian. Meskipun studi kasus menunjukkan bahwa 

tidak selalu ada kesepakatan antara penilaian diri dan 

penilaian dari sumber lain, ketika secara perilaku instrumen 

penilaian berorientasi digunakan, ada kesepakatan yang lebih 

besar antara individu dan pengawas. Selanjutnya, latihan 

melalui evaluasi diri dapat menunjukkan sumber dari 

beberapa kesalahpahaman dan memfasilitasi diskusi. Ketika 

input individu diperhitungkan dalam penilaian, mereka 

merasakannya mereka diperlakukan lebih adil daripada tidak 

dan melaporkan motivasi yang lebih tinggi untuk meningkat 

kinerja dan kepuasan yang lebih besar dengan proses. 

Kesembilan; Pelatih karyawan, Pelatihan seperti yang 

dibahas di sini mengacu pada peran "manajer sebagai pelatih" 

dan bukan pelatih sebagai pihak ketiga yang telah 

dipekerjakan oleh perusahaan untuk membantu karyawan 

mengembangkan spesifikasi keterampilan. Penilaian kinerja 

formal dapat dilakukan setahun sekali. Namun, seorang 

manajer harus melatih karyawan dan memberikan umpan 

balik secara berkelanjutan di seluruh tahun. Secara historis, 

peran manajer dianggap sebagai salah satu dari "perintah dan 

kontrol. ―Manajer memperoleh kekuatan dari pengetahuan 

atau informasi yang dia miliki memiliki dan mengendalikan 
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dari memutuskan kapan harus menyebarkannya kepada 

kelompok. Gaya ini menjadi usang dan digantikan oleh model 

"manajer sebagai pelatih".  

Pelatihan sepanjang tahun itu termasuk penetapan 

tujuan, komunikasi partisipatif, dan pemecahan masalah 

meningkat produktivitas. Landasan untuk pembinaan yang 

efektif adalah hubungan kerja yang dibangun oleh seorang 

manajer dengan masing-masing individu. Meskipun seorang 

manajer dapat berinteraksi dengan beberapa individu lebih 

banyak dan sesering daripada yang lain, dan bahkan 

mungkin merasakan pengaruh yang lebih positif terhadap 

beberapa dari mereka adalah tanggung jawab manajer untuk 

mengenal setiap orang dan seobjektif mungkin dalam 

membuat penilaian. Saling percaya dan hormat adalah bagian 

penting dari hubungan pembinaan. Tidak hanya bawahan 

perlu mempercayai manajer mereka dan percaya bahwa 

manajer ingin mereka berhasil, manajer juga perlu 

memercayai motivasi dan niat bawahan mereka. Dengan 

fokus pada hal yang umum tujuan, kedua belah pihak dapat 

belajar untuk saling menerima untuk siapa mereka meskipun 

mereka mungkin tidak selalu menyetujui penilaian. Ketika 

seorang manajer mengamati atau mengetahui bahwa seorang 

karyawan memiliki masalah kinerja, manajer harus 

mengumpulkan informasi dari semua pihak terkait tentang 

spesifikasi suatu insiden alih-alih mengasumsikan 

seperangkat keadaan, bereaksi berlebihan, atau menyalahkan. 

Tujuan mereka adalah untuk memperbaiki masalah dan 

mengingatkan para pihak tentang prosedur / perilaku yang 

tepat yang harus diikuti, mengapa mereka penting, dan 
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kemudian untuk meminta pembenaran mengapa prosedur 

tidak diikuti. 

Mengumpulkan masukan tentang "mengapa" itu terjadi 

adalah penting karena informasi ini mungkin 

mengungkapkan atau mengungkap kekurangan atau 

kerusakan dalam sistem, masalah yang lebih dalam, atau 

kebutuhan pelatihan. Seperti ditunjukkan sebelumnya, 

manajer harus fokus pada tindakan individu yang terlibat 

dalam insiden bukannya mengkritik orang tersebut. Jika 

manajer mengabaikan insiden ini, alih-alih mengatasinya 

secara langsung ketika terjadi atau tidak lama setelahnya, 

karyawan dapat menyimpulkan itu insiden itu tidak mewakili 

pelanggaran, bahkan jika itu adalah pelanggaran, bukan itu 

pelanggarannya itu penting atau tidak terlalu penting. Jika 

manajer menunggu hingga kinerja formal penilaian untuk 

mengatasi perilaku, penyebab masalah mungkin telah 

meningkat dan menjadi sangat parah atau hubungan bisa 

rusak secara permanen. Contoh kinerja yang luar biasa juga 

harus dihargai meskipun hanya dengan "Pujian" atau 

pengakuan verbal. Mengakui kinerja yang baik mengirimkan 

pesan itu hal-hal baik juga diperhatikan, bukan hanya hal-hal 

buruk. Terlepas dari positif atau negatifnya 

Kesepuluh; Kelola proses pemisahan pemain berkinerja 

buruk, Tidak semua orang berhasil. Bahkan sistem seleksi 

yang valid pun tidak sempurna. Beberapa individu dinilai 

memiliki kemungkinan tinggi untuk berkinerja baik padahal 

sebenarnya tidak. Disana akan ada saat-saat ketika 

kemampuan dan motivasi yang dibutuhkan kurang; 

karenanya, individu-individu ini harus diakhiri. Namun, 
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proses pemisahan perlu ditangani dengan hati-hati karena 

persepsi ketidakadilan dapat memiliki psikologis, belum lagi 

fisiologis, konsekuensi pada individu dan meningkatkan 

risiko litigasi bagi perusahaan/organisasi. 

Asumsinya adalah bahwa karyawan ingin melakukan 

pekerjaan mereka setidaknya ke tingkat rata-rata. Jika mereka 

tidak tampil harus ada penjelasan. Misalnya, mungkin 

demikian bahwa seorang karyawan tidak menyadari kinerja 

yang buruk, memiliki standar berbeda untuk apa dianggap 

sebagai tingkat kinerja yang dapat diterima, berpendapat 

bahwa kinerjanya buruk berada di luar kendali mereka dan 

karena kendala di tempat kerja seperti peralatan yang rusak, 

berpendapat bahwa mereka tidak menerima pelatihan yang 

memadai, percaya bahwa manajer memegang dendam 

terhadap karyawan, atau sedang mengalami masalah pribadi 

di luar pekerjaan itu menghambat kinerja. 

Sebelum diputuskan bahwa pemutusan hubungan kerja 

adalah jawabannya, manajer harus mengumpulkan informasi 

dan bekerja dengan individu untuk menentukan penyebab 

mendasar dari kinerja yang buruk. Pendekatan ini berupaya 

untuk memperbaiki masalah jika memungkinkan dan 

memberi karyawan itu suatu peluang untuk meningkat. 

Semua penjelasan alternatif yang memungkinkan, selain yang 

dilakukan karyawan tidak memiliki kemampuan atau 

motivasi untuk tampil, harus disingkirkan sebelum 

disimpulkan bahwa karyawan harus diberhentikan. 

Perusahaan akan diharapkan untuk memberikan dokumen 

yang kuat bukti kinerja yang buruk dan bahwa kekurangan 

kinerja secara dimensi terkait dengan pekerjaan. Beberapa 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

72 

perusahaan memiliki kebijakan disiplin progresif yang harus 

diikuti sebelum penghentian dilakukan. Proses ini biasanya 

mencakup peringatan verbal yang diikuti oleh peringatan 

tertulis dan kemudian penghentian. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul, 

memiliki visi tujuan bersama, saling mempengaruhi kerja 

sama, dapat mengembangkan, karir dan kepemimpinan 

dengan ciri utama bahwa perilaku organisasi atau kelompok 

adalah bagian penting dari setiap situasi perilaku, apakah 

bertindak sendiri-sendiri atau sebagai bagian dari kelompok, 

sebagai respon dari ekspektasi dari organisasi internal, atau 

respon terhadap pengaruh dari lingkungan eksternal.  

Yang dimaksud dengan STAIN sebagai sebuah 

organisasi adalah bahwa STAIN adalah sekelompok orang 

yang terdiri dari unsur pimpinan, staf, karyawan dan 

mahasiswa, yang memiliki visi misi dan tujuan bersama, 

saling mempengaruhi dan kerjasama, saling membutuhkan 

dan dapat mengembangkan diri, karir dan kepemimpinan 

untuk menghadapi lingkungan internal dan eksternal  

Dari penjelasan diatas yang dimaksud dengan 

transformasi STAIN sebagai sebuah organisasi dalam studi 

kasus adalah transfromasi yang mengacu pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli, dikonvergensikan dengan 

Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi 

republik indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, 

perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan 

pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi 

swasta yaitu Berubahnya status Sekolah Tinggi negeri yang 

hanya menyelenggarakan satu jenis pendidikan akademik, 
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dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau 

profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi tertentu, melalui: program sarjana; program 

magister; program doktor; program diploma tiga; program 

diploma empat atau sarjana terapan; program magister 

terapan; program doktor terapan; dan/atau program profesi; 

menjadi Institut. Yang dimaksud dengan institut disini adalah 

lembaga yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik 

dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/ atau 

profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan 

teknologi tertentu, yang lebih dari satu rumpun ilmu 

pengetahuan melalui: program sarjana; program magister; 

program doktor; program diploma tiga; program diploma 

empat atau sarjana terapan; program magister terapan; 

program doktor terapan; dan/atau program profesi, yang 

terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi pada 

program sarjana. inilah yang dimaksud oleh penulis tentang 

transformasi STAIN menjadi IAIN. 

Kreinei dan Kinicki menjelaskan dan menawarkan 3 

komponen transformasi organisasi; seperti yang terlihat pada 

Gambar 12 

Pertama; Input: merupakan masukan dan sebagai 

pendorong bagi terjadinya proses transformasi. Semua 

transformasi orgaanisasional harus konsisten dengan visi, 

misi dan rencana strategis. Didalamnya terkandung unsur 

masukan internal yang bersumber dari dalam organisasi dan 

masukan eksternal yang bersumber dari luar organisasi dan 

keduanya memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

tantangan. Kondisi masukan ini akan sangat mempengaruhi 

jalannya proses transformasi. 
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Gambar : 12 

Model tranformasi Kreiner dan Kinicki 

 

Sumber: Kreiner dan Kinicki dalam Nawawi Uha: (214: 35) 

Kedua; element of change; merupakan komponen 

organisasi yang perlu ditransformasikan. Target element of 

change mencerminkan element di dalam organisasi yang 

memerlukan transformasi. Sasaran transformasi diarahkan 

pada pengaturan organisasi, penetapan tujuan, faktor sosial, 

metode, desain kerja, teknologi, dan aspek manusia. 

Outputs; merupakan hasil akhir yang diinginkan dari 

suatu transformasi. Hasil akhir harus konsisten dengan 

rencana strategik organisasi. Hasil transformasi dapat diukur 

pada beberapa tingkatan tujuan. Dengan demikian, 

perubahan harus diarahkan pada semua tingkatan tujuan, 

yaitu baik tingkat organisasional, tingkat kelompo maupun 
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tingkat individual. Model transformasi dari Kreitner dan 

Kinicki ini mencerminkan keterkaitan antara inputs, proses, 

dan output, dimana satu sama lain tidak dapat dipisahkan 

sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. 

Dalam praktik, teori yang cukup banyak dipakai oleh 

para konsultan dan akademisi adalah teori yang cenderung 

“interventionis”, dalam hal ini pendekatan OD (organization 

Development). Joseph E. McCann mengemukakan yang 

menyentuh dua kategori yang saling berinteraksi, yaitu 

manusia dan teknologi. Manusia adalah komponen yang 

melakukan proses organisasi, seperti komunikasi, 

pengambilan keputusan, dan pemeahan masalah. Sedangkan 

teknologi mempengaruhi struktur-struktur organisasi, 

sepeerti desain pekerjaan (job design), task methode, dan desain 

organisasi. Interakasi keduanya diilustrasikan pada gambar di 

bawah ini; 

Gambar : 13 

Model Tranformasi dengan Pendekatan OD 

 

Sumber: Joseph E. McCann dalam Nawawi Uha: (2014: 37) 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

76 

Dikemukan oleh Kasali dalam Nawai Uha di atas bahwa 

interkasi teknologi dengan manusia sudah lama dirasakan 

dan sangat berpengaruh terhadap proses penuaan suatu 

organisasi. Sewaktu revolusi industri terjadi, perusahaan-

peruasahaan yang berbasiskan kerajinan ttangan (craft) 

mengalami penurunan begitu cepat. Revolusi teknologi 

industri, ketika diterapkan pada awal abad ke-19, juga 

berpengaruh terhadap SDM perempuan dan anak-anak yang 

dikeluarkan dari dunia kerja dengan adanya konsep upah 

minimum. 

Dekade terakhir ini, gelombang besar teknologi 

informasi, komputerisasi, dan teknologi transportasi kembali 

mengubah peta persaingan. Muncul produk-produk dan 

pesaing baru yang semula tak diperkirakan. Revolusi ini turut 

berpengaruhi pada suplai sumber daya manusia yang dapat 

datang dari mana-mana dan mewarnai perusahaa-perusahaan 

domestik. Menurut teori ini, intervensi pada kedua kategori 

ini menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia dan 

penyelesaian tugas. Interaksi tersebut terjadi pada 

pendekatan tekno-struktural dan manusia-proses. Melalui 

studi ini, Joseph E. McCann dan Kasali berkesimpulan bahwa 

pendekatan (intervensi) pada tekno-struktural memberiakan 

dampak yang lebih jelas (terlihat) ketimbang domain manusia 

dengan proses yang cenderung lebih absrak. 

Dinamika transformasi manusia mempunyai struktur 

tertentu, dengan resilience (daya tahan) sebagai pola sentral 

dan didukung oleh 7 (tujuh) pola pendukung, yaiut: the nature 

of change (sifat transformasi), roles of change (peran perubahan), 

resisting change (menolak transformasi), commiting to change 
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(terikat pada transformasi), how culture influences change 

(bagaimana budaya mempengarugihi transformasi), dan 

pentingnya teamwork yang sinergis, diiludtrasikan seperti 

gambar berikut ini; 

Gambar : 14 

Struktur Tranformasi Conner 

 

Sumber: Daryl E. Conner dalam dalam Nawawi Uha: (2014: 40) 

Struktur transformasi Conner seprti gambar di atas 

dapat dijelaskan sebagai berikut; Pertama; Daya tahan, dengan 

relience atau daya tahan dan ketahanan, kita dapat 

mempengaruhi situasi sekeliling kita, mempersiapkan diri 

dan orang lain untuk dapat menerima gangguan dengan lebih 
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baik dan dengan terampil merencanakan dan 

mengimplementasikan masa depan yang diinginkan. Orang 

yang bersifat ulet atau fleksibel dapat menghadapi tantangan 

tidak kurang dari orang lain ketika berhadapan dengan krisis, 

tetapi mereka mencapai keseimbangan lebih cepat, menjaga 

tingkat kulaitas dan produktivitas lebih tinggi dalam bekerja, 

memelihara kesehatan fisik dan emosional, dan mencapai 

lebih banyak tujuan daripada orang yang mengalami 

goncangan masa depan.  

Kedua; Sifat transformasi, sifat transformasi adalah pola 

pendukung pertama. Kita menggunakan sebagian besar 

hidup kita untuk menyesuaikan kapabilitas terhadap 

tantangan yang dihadapi. Capability atau kapabilitas 

menunjukkan ability atau kemampuan dan keinginan untuk 

mempergunakannya. Tantangan yang dihadapi dalam 

kehidupan terdiri atas bahaya yang kita lihat dan peluang 

yang kita akui. Apabila tantangan yang kita hadapi sesuai 

dengan kapabilitas kita, kita biasanya dapat memperkirakan 

hasil yang akan terjadi. Apabila tantangannya lebih besar 

daripada kapabilitas kita, keseimbangan terganggu dan 

biasanya kita tidak dapat secara akurat mengantisipasi apa 

yang akan terjadi. Suatu hal yang mungkin paling menarik 

tentang tentang menagamati reaksi orang terhadap 

transformasi adalah bahwa kejadian yang sama dapat 

dipersepsikan sebagai perubahan negatif oleh orang satu 

orang dan sebagai perubahan positif oleh lainnya. 

Pengamatan Conner menujukkan bahwa persepsi terhadap 

perubahan sebagai positif atau negatif tergantung tidak hanya 

oleh manfaat aktual transformasi, tetapi juga tingkat 
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pengaruh yang mereka percaya dan mereka pergunakan 

dalam situasi tersebut. 

Ketiga; Proses transformasi, proses transformasi 

menggambarkan mekanisme transisi manusia. Cara kita 

menghubungkan perubahan dalam kehidupan berkaitan 

dengan kenyataan bahwa sebagina kita sukses dan sebagian 

lain gagal melanjutkan transformasi.  

Gambar : 15 

Proses transformasi Conner 

 

Sumber: Daryl E. Conner dalam Nawawi Uha: (2014: 41) 

Mereka yang melihat transformasi sebagai suatu yang 

terjadi atau tidak terjadi terlihat terutama mudah terserang 

guncangan masa depan. Sebaliknya, mereka yang sedikit 

punya masalah selama bertransformasi tampak dilindungi 

oleh kenyataan bahwa mereka mendekati sebagai proses yang 

sedang berjalan. Pada dasarnya, suatu proses transformasi 

adalah bertransformasi dari keadaan sekarang (current state) 

menuju pada keadaan yang diharapkan (desire state) dengan 

melalui masa transisi transformasi (transition state). The present 

state adalah kondisi status quo, yang menujukkan suatu 

keseimbangan berkelanjutan yang telah ada dan tidak 

terbatas sampai ada kekuatan yang mengganggu. The 
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BAB II 

PELAYANAN AKADEMIK 

 

 
Secara umum pelayanan adalah tindakan atau 

perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan atau sesama karyawan. 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkain aktivitas 

yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 

terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen 

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi pelayananan yang dimaksudkan untuk 

memeccahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Lembaga 

pendidikan seperti STAIN adalah sebuah kegiatan yang 

melayani konsumen, seperti mahasiswa dan masyarakat 

umum sebagai stakeholder yang pada hakikatnya bertujuan 

memberi layanan. Stakeholder adalah pelanggan yang dilayani 

oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus 

memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut. Kepuasan 

pelanggan merupakan perasaan senang atau kecewa dari 

pelanggan yang berasal dari perbandingan antara kinerja 

produk dengan harapannya. Kepuasan pelanggan menerima 

layanan pendidikan tidak hanya kinerja produk sesuai 

dengan harapan pelanggan secara material tetapi juga kinerja 

produk sesuai dengan harapan pelanggan secara spritual. 
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Karenanya setelah bertransfromasi menjasi IAIN, STAIN 

harus mampu menempatkan diri sebagai sebuah pemain 

dalam percaturan dunia 4.0 untuk meningkat kan citra 

pelayanan akademik. Standarisasi citra layanan jasa STAIN 

sebagai sebuah lembaga pendidikan dibangun berdasarkan 

wawasan dan orientasi pemikiran di masa yang akan datang. 

Secara khusus, pelayanan akademik STAIN adalah 

pelayanan yang diberikan oleh pihak kampus kepada 

mahasiswa dalam bentuk proses perkuliahan dan kegiatan 

akademik lainnya. Hal ini merupakan amanat dari Permen 

Dikti No 44 tahun 2015 Pasal 4 ayat satu 1 yang menjelaskan 

bahwa ada delapan standar yang harus dipenuhi oleh pihak 

kampus dalam memberikan pendidikan tinggi. Delapan 

standar itu adalah:  

(1)  standar kompetensi lulusan;  

(2)  standar isi pembelajaran;  

(3)  standar proses pembelajaran; 

(4)  standar penilaian pembelajaran;  

(5)  standar dosen dan tenaga kependidikan;  

(6)  standar sarana dan prasarana pembelajaran;  

(7)  standar pengelolaan pembelajaran; dan  

(8)  standar pembiayaan pembelajaran.  

 

Dengan demikian STAIN harus menjalankan delapan 

standar tersebut dalam menyediakan jasa layanan pendidikan 

kepada mahasiswa. Jasa adalah aktivitas yang dapat 

diidentifikasi dan tidak berwujud yang merupakan objek 

utama transaksi yang dirancang untuk menyediakan 

kepuasan yang diinginkan pelanggan. Bahasa lain dari 
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pelanggan adalah konsumen. Konsumen adalah sangat di 

utamamakn dalam proses pemberian layanan, termasuk juga 

dalam layanan pendidikan. Konsumen adalah penentu 

kualitas kahir dari sebuah layanan. 

Ada dua kata kunci dalam pengertian di atas yaitu 

pelanggan dan staf/karyawan. Pelanggan artinya adalah 

tidak hanya kepada pelanggan atau nasabah yang membeli 

produk atau jasa perguruan tinggi, akan tetapi juga 

pelanggan di dalam organisasi STAIN yaitu melayani 

mahasiswa dan sesama karyawan atau pimpinan yang saling 

memberikan pelayanan. Dari pengertian di atas pelayanan 

dapat dibagi kepada 2 kelompok yaitu: 1) pelayanan dalam 

STAIN, artinya pelayanan antar karyawan dan pimpinan, 

atau antar sesama karyawan. 2) pelayanan keluar, artinya 

pelayanan yang diberikan STAIN kepada mhasiswa/nasabah 

atau pelanggan.  

 Pelayanan akademik STAIN yang baik didasarkan pada 

kinerja berbagai kalangan seperti tenaga pengajar, tenaga 

administrasi bahkan hingga petugas kebersihan. Tenaga 

pengajar (dosen) harus memberikan jasa pengajaran yang 

berkualitas kepada peserta didik. Tenaga administrasi harus 

mendukung dan melayani kebutuhan mahasiswa yang 

berkaitan dengan administrasi sebaik mungkin sehingga 

mahasiswa mampu melakukan aktivitas akademiknya. 

Demikian pula dengan petugas perlengkapan dan kebersihan, 

petugas perlengkapan harus mempersiapkan sarana 

penunjang proses belajar-mengajar yang dibutuhkan dosen 

dan mahasiswa, petugas kebersihan harus senantiasa menjaga 
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kebersihan fasilitas sehingga tidak mengganggu jalan proses 

belajar-mengajar di lingkungan kampus.  

STAIN pada tingkat fakultas sebaiknya memberikan 

pelayanan akademik yang memuaskan dan menunjang 

kelancaran proses belajar-mengajar. Pelayanan akademik 

yang baik akan menghasilkan output yang baik pula dan 

secara tidak langsung akan memberikan manfaat yang 

signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan tinggi. 

Persaingan antar STAIN dengan perguruan tinggi 

lainnya semakin ketat. Untuk menjaga kelangsungan 

hidupnya, salah satu upaya yang dilakukan STAIN adalah 

meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui pelayanan para 

mahasiswa akan mendapatkan kepuasan. Para mahasiswa 

yang memperoleh kepuasan melalui pelayanan yang baik 

dapat berdampak pada peningkatan kualitas lulusannya 

ditengah masyrakat.  

Transformasi STAIN, endingnya adalah bagaiman 

meningkatkan pelayanan akademik tersebut kepada 

mahasiswa. STAIN sebagai salah satu organisasi jasa harus 

memberikan pelayanan jasa yang berkualitas khususnya 

kepada mahasiswa, dan tidak menganggap mahasiswa 

sebagai pihak yang membutuhkan layanan jasa pendidikan 

yang terkadang posisinya menjadi nomor dua setelah aspek-

aspek yang lain. Etos kerja kampus Islami dalam memberikan 

pelayanan akademik kepada mahasiswa/stake holder dalam 

Islam, Pertama, pelayanan itu di awali dengan Niat, sebagai 

pengejawantahan dari Hadis Nabi SAW., yaitu: innamal al-

a‟mal bi al-niyyat (hanya segala perbuatan itu tergantung 

dengan niatnya). Kedua, Islam adalah agama amal atau kerja 
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(praksis). Inti ajarannya adalah bahwa hamba mendekati dan 

memperoleh Ridho Allah melalui kerja atau amal shaleh dan 

memurnikan sikap penyembahan kepada-Nya.  

ا ٗٗقُوٗ  ََ ٌٗ ٗبََشس ٗٗأََّاٗ ٗإِّ  يُُن ث  ٍِّٗ ٗ ًٰ ٍٗ َُٗىَح ا ٗٗإِىَ ََ ٌٗ ٗأَّ  ُهُن هٗ ٗإِىَٰ ٗ ٗإِىَٰ ِحد  َِٗوٰ ََ َُٗٗفَ َٗزبِّهِۦِٗىقَا ءَُٗٗجىاََْٗس َٗٗما

وٗ  ََ َُع 
ٗٗفَي  ل  ََ اَٗع ِيح  ِسك َٗٗوَلَٗٗصٰ اَٗزبِِّهٗۦ ٗبِِعبَادَةَُِٗٗش  .أََحدَ    

Artinya:  Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti 
kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguh-
nya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". 
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, 
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan 
janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 
beribadat kepada Tuhannya". (QS. Al-Kahfi: 110) 

 

Hal ini mengandung makna bahwa Islam adalah agama 

yang mengajarkan ―orientasi kerja‖. Oleh karena itu, STAIN 

sebagai lembaga pendidikan Islam harus mengacu kepada 

prinsip pelayanan dalam Islam tersebut, dalam memberikan 

layanan kepada mahasiswa. mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap penyelenggara 

pendidikan baik internal maupun eksternal wajib menjamin 

mutu yang salah satunya melalui peningkatan kualitas 

pelayanan. Kepmenpan Nomor 63 tahun 2004, perguruan 

tinggi adalah salah satu lembaga yang memberikan jasa 

pendidikan, pelayanan jasa adalah pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh 

publik, di antaranya adalah lembaga pendidikan. 
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STAIN adalah salah satu organisasi produk penjual jasa. 

Jasa itu adalah Jasa kurikuler, Jasa studi kasus, jasa 

pengabdian masyarakat, jasa administrasi dan jasa ko 

kurikuler. Kelima jasa ini yang disebut sebagai jasa 

pendidikan. Diperguruan tinggi seoerti STAIN dikenal yaitu 

sistem akademik yang terkait dengan pelayanan jasa 

pendidikan (kurikuler) dan administrasi pendidikan. Melalui 

sistem akademik yang baik, maka akan didapatkan pelayanan 

administrasi pendidikan yang memuaskan. Agar pelayanan 

menjadi baik, maka syarat-syarat kualifikasi pendidikan yang 

baik juga harus dipenuhi. 

Selaras dengan makna tersebut di atas, manajemen Jasa 

perguruan tinggi adalah suatu fungsi yang perlu dimiliki 

perguruan tinggi dalam menciptakan, mengkomunikasikan 

dan menyampaikan nilai kepada peserta didik/mahasiswa 

dan organisasi (pasar sasaran) serta mengelola hubungan 

dengan mereka yang kesemuanya dapat menghasilkan 

manfaat bagi perguruan tinggi dan para stakeholdernya.  

Stakeholder perguruan tinggi adalah antara lain: peserta 

didik/mahasiswa baik yang aktual maupun yang potensial , 

badan akreditasi, orang tua/wali, dosen, penulis, karyawan 

serta staf pimpinan, dewan penyantun, perguruan tinggi 

sejenis, pemasok, organisasi bisnis dan publik, yayasan, 

alumni, masyarakat setempat dan media massa. Dalam hal 

iniperguruan tinggi perlu memiliki skala prioritas dalam 

memenuhi pilihan dan tuntutan mereka. Hal tersebut 

dikarenakan: 
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1) Para stakeholder memiliki harapan dan persepsi yang 

berbeda atas tawaran perguruan tinggi dalam 

mendukung keberadaannya. 

2) Pemosisian perguruan tinggi dibenak para stakeholder 

sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu diidentifikasi 

dan bahkan dipertegas, apakah perguruan tinggi 

mampu memberikan tawaran atau nilai superior atau 

minimal nilai paritas kepada Stakeholder-nya. 

3) Perguruan tinggi perlu memiliki strategic positioning 

dalam mencapai tujuannya sebagai „agent of development‟ 

bagi masyarakat setempat, para pelaku bisnis, 

pemerintah dan publik lainnya, serta para alumni agar 

tercipta reputasi/citra positif terhadap perguruan tinggi 

tersebut. 
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BAB III 

TRANSFORMASI AKADEMIK 

 

 
A. Deskripsi Lokasi Studi kasus  

1. Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar 

a. Profil Singkat IAIN Batusangkar 

Berdasarkan hasil observasi penulis, kampus IAIN 

Batusangkar berdiri megah di pusat kota Kabupaten Tanah 

Datar Sumatera Barat. Kampus hasil transfromasi tersebut 

sudah terdiri dari dua lokasi, kampus I (lokasi kampus lama) 

dan kampus II (kampus baru) setelah transformasi IAIN. 

Kampus STAIN Batusangkar pada tahun 2012, dilakukan 

persiapan untuk transformasi menjadi IAIN. Beberapa 

persiapan yang dilakukan adalah pembentukan Panitia Alih 

Status dan dilanjutkan dengan pembuatan proposal. Dalam 

proses alih status ini IAIN Batusangkar mendapat banyak 

dukungan baik secara eksternal maupun internal. Dukungan 

secara eksternal diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat 

melalui surat Nomor: 01/ REG/ 65 B/ 2012 tanggal 27 April 

2012, Ketua DPRD Sumatera Barat dengan surat Nomor 070/ 

454/ DPRD-2012 dan Bupati Tanah Datar dengan surat 

Nomor: 844/ 544-kesra/ 2012 tanggal 2 Mei 2012. Dukungan 

secara internal diberikan oleh dosen, karyawan, mahasiswa 

dan civitas akademika lainnya. 
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Penyerahan proposal ke Kementerian Agama dengan 

nomor agenda 53 pada tanggal 15 Mei 2012 di dukung oleh 

kalangan eksternal dan internal. Setelah itu, dilakukan 

presentasi proposal alih status pada tangal 26 September 2013. 

Pada tanggal 2 s.d 3 April 2014 dilakukan konsinyering 

proposal alih status. Namun STAIN Batusangkar belum 

termasuk kategori prioritas untuk alih status tahun 2014. 

Pada tanggal 29 September 2015 dilaksanakan 

harmonisasi draf Peraturan Presiden tentang alih status di 

Kemenkumham RI antar berbagai kementerian terkait. Hasil 

dari harmonisasi Kemenkumham dikirimkan ke Menpan-RB 

untuk persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Sekretariat 

Negara untuk pembuatan Perpres. Melalui proses panjang, 

akhirnya terbitlah PERPRES Nomor 147 Tahun 2015 tanggal 

23 Desember 2015 tentang Perubahan STAIN Batusangkar 

menjadi IAIN Batusangkar dan diundangkan tanggal 28 

Desember 2015. Transformasi ini berimplikasi kepada 

pengembangan kelembagaan di IAIN Batusangkar. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja IAIN Batusangkar tanggal 8 April 2016, pasal 6 

dinyatakan bahwa fakultas yang ada di IAIN Batusangkar 

terdiri dari: 

a.   Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

b.   Fakultas Syariah 

c.   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan 

d.   Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 
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b. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto IAIN Batusangkar 

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, dapat 

diketahui bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batu 

Sangkar memiliki Visi yaitu: ―Integratif dan Interkonektif 

Dalam Keilmuan, Berkearifan Lokal, Bereputasi Global ‖; Misi 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar adalah:(a) 

Menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, spritual, 

emosional, sosial, dan berdaya saing dalam dunia kerja; (b) 

Mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang berdaya saing 

internasional untuk kepentingan umat, bangsa, dan 

kemanusiaan; (c) Mewujudkan pendidikan/ pengajaran 

secara integratif dan interkonektif yang relevan dengan 

perkembangan keilmuan internasional dan tuntutan 

pengguna serta kearifan lokal; (d) Menghasilkan studi kasus 

yang berbasis integratif, interkonektif, dan berbasis kearifan 

lokal; dan (e) Mempelopori kegiatan pengabdian pada 

masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal.  

Tujuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 

adalah: (a) Terwujudnya program studi yang unggul dalam 

pengembangan keilmuan yang interaktif dan inter-konektif; 

(b) Terbangunnya iklim akademik yang mendukung terhadap 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset dan 

kearifan lokal; (c) Terwujudnya hasil riset yang kompetitif 

dan berdaya guna untuk umat, bangsa dan kemanuasiaan; (d) 

Penguatan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan 

yang cerdas dan professional; (e) Terwujudnya lulusan yang 

cerdas secara intelektual, spiritual, emosional, sosial dan 

berdaya saing dalam dunia kerja; (f) Terbangunnya tata kelola 

yang akuntabel, bersih dan modern berbasis ICT (Information, 
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Communication and Technology); dan (g) Bertambahnya 

kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencapaian visi dan 

misi institusi. 

 

c. Unsur Pimpinan IAIN Batusangkar Tahun 2020-2024 

Hasil ovservasi penulis dilapangan dapat diketahui 

bahwa sturktur dan unsur pimpinan IAIN Batusangkar 

adalah Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, Rektor, Dr. Ridwal 

Trisoni, M.Pd sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Kelembagaan, Dr. Eficandra, S.Ag, M.Ag Wakil Rektor Bidang 

Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Sirajul 

Munir, M. Pd Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 

Kerjasama, Dr. Adripen, M.Pd Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, Dr. H. Zainuddin, M.A Dekan Fakultas 

Syariah, Dr. Akhyar Hanif M.Ag, Dekan Fakultas 

Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Dr. H. Rizal, M.Ag Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Suswati Hendriani, 

M.Pd Direktur Program Pasacasarjana.  

 

d. Keadaan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa 

1) Keadaan Dosen 

Berdasarkan dokumentasi IAIN Batusangkar tahun 

2020, dapat diketahui bahwa Jumlah seluruh dosen IAIN 

Batusangkar adalah 204 orang. Dari dokumentasi 

tersebut dapat diketahui dosen IAIN Batusangkar yang 

berpendidikan S 3 berjumlah 50 orang, S 2 berjumlah 154 

orang, dan yang bergelar Guru Besar atau Prof. 

berjumlah 1 orang. Dari data di atas bisa juga dibaca 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

127 

bahwa dosen IAIN Batusangkar yang berpendidikan S 2 

lebih banyak dari yang berpendidikan S 3. 

Apabila dilihat status kepegawaian, dosen Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) berjumlah 173 orang, dosen non-PNS 

berjumlah 31 orang. Artinya IAIN Batusangkar memiliki 

dosen PNS lebih banyak dari dosen nonPNS. Dosen 

dengan jabatan Lektor 89 orang, dosen dengan Jabatan 

Asisten Ahli 80 orang, dosen dengan jabatan Lektor 

Kepala 26 orang, dosen dengan status CADOS (calon 

dosen) karena belum memenuhi syarat administratif 

berjumlah 4 orang, yang keempat orang tesebut 

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Apabila dilihat dari golongan, maka dosen yang 

golongan III a berjumlah 1 orang, golongan III b 85 

orang, golongan III c 42 orang, golongan III d 46 orang, 

golongan IV a 18 orang, golongan IV b 6 orang, 

golongan IV c 2 orang, golongan IV e 1 orang. Dari 

jumlah tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pertama; 

dosen dengan golongan terbanyak adalah III b, kedua; 

dosen dengan golongan III d, ketiga; dosen dengan 

golongan III c, keempat; dosen dengan golongan IV a, 

kelima; dosen dengan golongan IV b, keenam; dosen 

dengan golongan IV c, ketujuh; III a dan IV e, masing-

masing berjumlah satu orang.  

 

2) Keadaan Tenaga Kependidikan (Tendik) 

Berdasarkan dokumentasi IAIN Batusangkar tahun 

2020, dapat diketahui bahwa tenaga kependidikan IAIN 

dapat diketahui bahwa tenaga kependidikan IAIN 
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Batusangkar seluruhnya berjumlah 166 orang. Dari 

jumlah tersebut 62 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), dan 104 orang berstaus Non Pegawai Negeri Sipil 

(Non PNS). Tenaga kependidikan PNS yang golongan II 

a 1 orang, golongan II b 2 orang, golongan II c 2 orang, 

golongan II d 1 orang. Tenaga kependidikan PNS 

golongan III a 8 orang, golonggan III b 9 orang, golongan 

III c 18 orang, golongan III d 10 orang, golongan IV a 6 

orang, golongan IV b 4 orang, dan golongan IV c 1 

orang.  

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tenaga 

kependidikan IAIN Batusangkar di dominasi oleh 

tenaga kependidikan Non PNS dengan jumlah 104, 

sedangkan tenaga PNS berjumlah 62 orang. sedangkan 

golongan yang mendominasi dari tenaga PNS tersebut 

adalah golongan III c, di urutan kedua adalah golongan 

III d, dan diurutan ke ketiga adalah golongan III b. 

 

3) Keadaan Mahasiswa 

Berdasarkan ovservasi penulis dilapangan dapat 

diketahui keadaan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar adalah seperti yang 

terlihat dalam daftar Tabel berikut ini:  

 

 

 

 

 

 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

129 

Tabel 4 

Keadaan Mahasiswa IAIN Batusangkar 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Tahun Akademik 2020/2021 

 

(Sumber: Observasi dan Dokumentasi IAIN Batusangkar, 2020) 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar Tahun 

Akademik 2020/2021 memiliki 13 Jurusan. Jurusan PAI 

adalah yang paling banyak jumlah mahasiswanya yaitu 

2.533 orang, urutan kedua adalah jurusan Pendidikan 

(Tadris) Bahasa Inggris yaitu 1.692 orang. diposisi ketiga 

adalah jurusan Pendidikan (Tadris) Matematika yaitu 

1.094. Jurusan yang paling sedikit mahasiswa dari 13 

jurusan terssebut adalah Program Profesi Guru (PPG) 

yaitu 46. Jumlah keseluruhan mahasiswa 10.96 orang. 

Berdasarkan ovservasi penulis dilapangan dapat 

diketahui keadaan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Batusangkar adalah seperti yang terlihat dalam daftar 

Tabel berikut ini: 

Tabel 5 

Keadaan Mahasiswa IAIN Batusangkar 

Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Fakultas 

Syari‘ah IAIN Batusangkar terdiri dari 3 Jurusan. 

Jurusan dengan jumlah mahasiswa terbanyak adalah 

jurusan Ahwal Al Syakhshiyyah dengan jumlah 

mahasiswa 941 orang. Diposisi kedua adalah jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah dengan jumlah mahasiswa 

759. Diposisi ketiga adalah Hukum Tata Negara 

(Siyasah) dengan jumlah mahasiswa 542 orang. jumlah 

kesluruhan mahasiswa Fakultas Syari‘ah IAIN 

Batusangkar adalah 2.242 orang. 

Berdasarkan ovservasi penulis dilapangan dapat 

diketahui keadaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Batusangkar adalah seperti yang 

terlihat dalam daftar Tabel berikut ini: 
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Tabel 6 

Keadaan Mahasiswa IAIN Batusangkar 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Tahun Akademik 2020/2021 

 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari 9 jurusan. Jurusan 

dengan mahasiswa terbanyak adalah jurusan Perbankan 

Syariah dengan jumlah mahasiswa 2.097 orang. 

Diurutan kedua ditempati oleh jurusan Manajemen 

Informatika dengan jumlah mahasiswa 1.180 orang. 

Diurutan ketiga adalah Ekonomi Syariah/Akuntansi 

dengan jumlah mahasiswa 838 orang. Sedangkan yang 

paling sedikit mahasiswanya adalah jurusan manajemen 

zakat dan wakaf yaitu 56 orang mahasiswa. Jumlah 

keseluruhan mahasiswa fakultas Syari‘ah IAIN 

Batusangkar adalah 6.161 orang. 
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Berdasarkan ovservasi penulis dilapangan dapat 

diketahui keadaan mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar adalah seperti 

yang terlihat dalam daftar Tabel berikut ini: 

 

Tabel 7 

Keadaan Mahasiswa IAIN Batusangkar 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

Tahun Akademik 2020/2021 

 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah teridiri dari 8 jurusan. 

Jurusan dengan jumlah mahasiswa terbanyak adalah 

jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan jumlah 

mahasiswa 269 orang. Diurutan kedua adalah jurusan 

Psikologi Islam dengan jumlah mahasiswa sebanyak 240 

orang. Diurutan ketiga adalah Ilmu Alqur'an dan Tafsir 

dengan jumlah mahasiswa sebanyak 198 orang. Jurusan 

dengan jumlah mahasiswa paling sedikit adalah 
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Jurnalistik Islam dengan jumlah mahasiswa 11 orang. 

Jumlah keseluruhan mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar adalah 1.119 

orang. 

Berdasarkan ovservasi penulis dilapangan dapat 

diketahui keadaan mahasiswa Pascasarjana IAIN 

Batusangkar adalah seperti yang terlihat dalam daftar 

Tabel berikut ini: 

Tabel 8 

Keadaan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Batusangkar 

Tahun Akademik 2020/2021  

 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa program 

pasca IAIN Batusangkar memiliki 6 jurusan. Jurusan 

mahasiswa terbanyak pertama adalah jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam dengan jumlah 

mahasiswa 313 orang. diurutan kedua adalah jurusan 

Pendidikan Agama Islam dengan jumlah mahasiswa 152 
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orang. diurutan ketiga adalah jurusan Ekonomi Syariah 

dengan jumlah mahasiswa 115 orang. sedangkan 

jurusan yang paling sedikit mahasiswanya adalah 

Hukum Keluarga Islam dengan jumlah mahasiswa 41 

orang. Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 

dan Hukum Ekonomi Syariah memiliki jumlah 

mahasiswa yang sama yaitu 86 orang. Jumlah seluruh 

mahasiswa pascasarjana IAIN Batusangkar tahun 

akademik 2020/2021 berjumlah 793 orang. 

Berdasarkan ovservasi penulis dilapangan dapat 

diketahui keadaan rekapitulasi mahasiswa IAIN 

Batusangkar adalah seperti yang terlihat dalam daftar 

Tabel berikut ini: 

 

Tabel 9 

Rekapitulasi Jumlah keseluruhan Mahasiswa IAIN 

Batusangkar Tahun akademik 2020/2021 
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Dari data tabel rekapiltulasi di atas dapat diketahui 

bahwa jumlah total mahasiswa IAIN Batusangkar tahun 

akademik 2020/2021 adalah berjumlah 21.275 orang. 

 

4) Keadaan Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan ovservasi penulis dilapangan dapat 

diketahui keadaan Sarana dan Prasarana IAIN 

Batusangkar adalah seperti yang tetera dalam daftar 

tabel berikut ini: 

Tabel 10 

Keadaan Sarana dan Prasarana 

IAIN Batusangkar tahun Akademik 2020/2021 

No Objek  Jumlah Keterangan  

1. Letak georafis 
Kampus I 

Kampus II 

Kampus I; 

Luas lokasi + 3 
hektar, bagian 
depan, samping 
kiri dan kanan di 
kelilingi oleh 
rumah penduduk. 
Dan bagian 
belakang di 
berdekatan dengan 
sawah penduduk. 

Kampus I antara 
ruangan rekotrat 
dan ruangan 
belajar mhasiswa 
dibelah oleh jalan 
raya Batu Sangkar 
Padang Panjang. 

 
Kampus II; 

Luas lokasi 
Kampus II + 20 
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No Objek  Jumlah Keterangan  

hektar. Posisi 
kampus dikelilingi 
oleh sawah dan 
perkebunan 
masyrakat. 

2. 
Gedung Belajar 
Masiswa 

Kampus I; 
- Gedung G & H 3 

lantai 
- Gedung K 5 lantai 
- Gedung L 3 lantai 
-  Gedung 

Pascasarjana 2 lantai  
Kampus II; 
- Fakultas FEBI 3 

lantai 
- Fakultas FUAD 3 

lantai 
- Auditorium 1 

unit/komplek 

Luas dan besar 
 
 
 
 
 
 
 

Luas dan besar 

3. Ruang Terbuka  - 

- Kampus I; 
tidak terlalu 
luas 

- Kampus II; 
luas 

4. Sarana Olah Raga 

1 Lapangan Basket 
1 Lapangan takraw 
1 Lapangan Volly 
1 Lapangan Footsal 

1 Panjat Tebing 
1 Lapangan Badminton 

 

5. Rekorat 2 lantai  

6. Ruangan Dosen 1 lantai  

7. Falitas Kesehatan 1 Unit  UKM PMI 

8. Mesjid/Mushalla - 
Secara khusus 
Belum ada  

9. Ma‘had/asrama 
- 1 asrama laki-laki, 

3 lantai 
- 3 unit wisma 
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No Objek  Jumlah Keterangan  

perempuan 
- 1 Unit wisma laki-

laki 

10. Ruangan Parkir  
- Kampus I; tidak 

terlalu luas 
- Kampus II; luas  

12. Labor 

- Komputer 
- Kimia/fisika 
- Ruang sidang 

Untuk Praktek 
Mahasiswa 

 

13 Perpustakaan - 3 lantai  

14 Student Center - 
Secara Khusus 
Belum ada 

15 
Gedung 
Akademik 

- 2 lantai  

16 
Fasilitas 
Perbankan 

- 1 unit ATM BRI 
- 1 unit ATM BNI 
- 1 unit ATM 

Mandiri 
- 1 unit ATM 

Nagari 

 

(Sumber: Data Ovservasi Kamis 1 Oktober 2020) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa IAIN 

Batusangkar memilik 2 lokasi kampus. Kampus I yaitu 

kampus yang lama dengan luas + 3 ha. Kampus II 

memiliki lahan seluas 20 ha. Dari data tabel di atas dapat 

juga diketahui bahwa IAIN Batusangkar sudah memiliki 

fasilatas yang memadai. Mulai dari ruang belajar 

mahasiswa, ruang kerja rektorat, fasilitas olah raga, dan 

fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan perkuliahan. 
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Namun hal yang menariknya adalah kampus ini belum 

memiliki masjid atau mushalla secara khusus.  

 

2. Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi 

a. Profil Singkat IAIN Bukittinggi 

IAIN Bukittinggi adalah salah satu Perguruan Tinggi 

Islam Negeri yang ada di Sumatera Barat. IAIN ini didirikan 

berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 

Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 

Zulkaidah 1417 H. IAIN Bukittinggi diberi nama Syekh M. 

Djamil Djambek Bukittinggi.  

IAIN Bukittinggi berawal dari Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi yang memiliki silisilah 

keturunan dari IAIN Imam Bonjol Padang. Karena STAIN 

lahir dari adanya IAIN Imam Bonjol Padang yang awalnya 

bernama fakultas Syari‘ah.  

Merujuk kepada peristiwa masa lampau, maka STAIN 

bukittinggi tidak terlepas dari gagasan dan hasrat umat Islam 

di daerah ini yang merupakan mayoritas untuk mencetak 

kader pemimpin Islam bagi keperluan perjuangan bangsa 

Indonesia. Tidak hanya didaerah Sumatera Barat ini saja, 

gagasan tersebut tumbuh juga di daerah lain di Indonesia 

sejak zaman penjajahan Belanda. Almarhum Dr. Satiman 

Wirjosandjojo berusaha mendirikan pesantren budiluhur 

sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama. Akan tetapi 

usaha itu belum berhasil karena hambatan dari pihak 

Belanda. Pada tahun 1940 Persatuan Guru Agama Islam 

(PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Islam Tinggi (SIT), tapi 
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hanya berjalan sampai tahun 1942 karena pendudukan Jepang 

di Indonesia.  

Di zaman pendudukan Jepang, usaha mendirikan 

perguruan tinggi Islam terus dilakukan, hingga akhirnya 

pemerintah Jepang menjanjikan kepada umat Islam Indonesia 

untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di 

Jakarta kemudian beberapa tokoh Islam segera mendirikan 

satu yayasan yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan 

sekretarisnya Muhammad Natsir. Pada tanggal 8 Juli 1945 (27 

Rajab 1364 H) yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi 

Islam (STI) berkedudukan di Jakarta dengan pimpinannya 

Abdul Kahar Mudzakkir. 

Akibat pindahnya pusat pemerintahan RI ke 

Yogyakarta, setelah merdeka (tahun 1946), maka STI pun ikut 

pindah dan berganti nama menjadi Universitas Islam 

Indonesia.(UII) terhitung mulai tanggal 22 maret 1948, dan 

diadakan penambahan-penambahan fakultas baru. Sehingga 

UII mempunyai empat fakultas, yaitu: 1) Fakultas Agama, 2) 

Fakultas Hukum, 3) Fakultas Ekonomi dan 4) Fakultas 

Pendidikan. Fakultas agama UII kemudian ditingkatkan dan 

dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam 

Negeri), berdasarkan peraturan pemerintah No. 34 tahun 1950 

dengan tujuan memberikan pengajaran tingkat tinggi (Islam) 

dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu 

pengetahuan agama Islam. 

Pada Tahun 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah alih status 

menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 

sesuai dengan Keppres No. 181 Tahun 2014. STAIN Bukit 
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Tinggi sebelum menjadi IAIN adalah perguruan tinggi Islam 

Negeri yang berada di Bukit Tinggi-Sumatera Barat. STAIN 

Bukit Tinggi didirikan berdasarkan surat Tanggal 21 Maret 

1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Zulkaidah 1417 H. Setelah 

menjalani proses panjang selama delapan tahun, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berubah status menjadi 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi. Perubahan 

status ini tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 

81 Tahun 2014 tentang perubahan STAIN Bukit Tinggi 

menjadi IAIN Bukit Tinggi, tertanggal 18 Desember 2014. 

Dalam proses transformasi STAIN Bukittinggi telah 

dimulai pada tahun 2006. Diawali dengan pengembangan 

Program Studi (prodi) pada tahun 2017. Selama dua periode 

masa kepemimpinan Dr. H. Ismail, M.Ag, yakni periode 2006-

2010 dan periode 2010-2014 dengan membentuk tim 

pengembangan lembaga yang diketuai oleh Dr. Nunu 

Burhanudin, M.Ag. 

Dengan bertransfromasi STAIN Bukittinggi menjadi 

IAIN, maka semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban 

STAIN Bukittinggi, semua mahasiswa menjadi hak IAIN 

Bukittinggi. Transformasi ini membawa STAIN Bukittinggi 

menjadi sebuah Institut dengan empat fakultas yaitu Fakultas 

Syari‘ah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam serta Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.  
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b. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto IAIN Bukittingi  

Berdasarkan observasi penulis dilapangan dapat 

diketahui bahwa visi IAIN bukittinggi adalah ―Terdepan 

dalam Integrasi Keilmuan dan Keislaman Tahun 2025 ‖  

Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 

mempunyai misi yaitu:  

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang 

berkualitas 

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang 

transparan dan akuntabel 

- Mengembangkan networking dalam bentuk 

kerjasama kelembagaan. 

 

Tujuan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 

mempunyai misi yaitu:  

- Menghasilakn lulusan yang mempunyai 

kemampuan akademis, profesional akuntabel dan 

berdaya saing ditingkat nasional dan international 

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak 

mulia, memiliki keakapan sosial, manejerial, dan 

berjiwa kewirausahaan serta rasa kecakapan sosial 

kemasyarakatan. 

- Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional 

dengan para alumni. 

 

Motto 

Sedangkan dalam mengembangkan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi mempunyai motto: “Religius, 

berbudaya dan Profesional”. 
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c. Unsur Pimpinan IAIN Bukittinggi  

Berdasarkan ovservasi penulis dilapangan dapat 

diketahui bahwa struktur dan unsur pimpinan IAIN 

bukittinggi adalah Dr. Ridha Ahida, M.Hum sebagai rektor, 

Dr. Asyari, S.Ag. M,Si Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Pengembangan Kelembagaan, Dr. Novi Hendri, M.Ag Wakil 

Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan 

Keuangan, Dr. Miswardi SH, M,Hum, Ph.D Wakil Rektor 

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Zulfani 

Sesmiarni, S.Pd, M. Pd Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Dr. H. Ismail, M.Ag Dekan Fakultas Syariah, Dr. 

Iiz Izmuddin MA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Dr. Nunu Burhanuddin , M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin, 

adab dan dakwah, Dr. Gazali, M,Ag Direktur Pasca Sarjana, 

dan Afrinaldi, S. Sos.I, MA., Ph.D Ketua Lembaga Studi kasus 

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).  

 

d. Keadaan Dosen Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa 

1) Keadaan Dosen 

Berdasarkan dokumentasi IAIN Bukittinggi tahun 

2020 dapat diketahui bahwa keadaan dosen IAIN 

Bukittinggi adalah berjumlah 200 orang. Dosen dengan 

golongan IIIa berjumlah 5 orang, golongan III b 

berjumlah 46 orang, golongan III c berjumlah 52 orang, 

golongan III d berjumlah 48 orang, golongan IV a 

berjumlah 34 orang, golongan IV b berjumlah 7 orang, 

golongan IV c berjumlah 6 orang dan golongan IV d 

berjumlah 1 orang. Dosen dengan golongan terbanyak 

pertama adalah III c, terbanyak kedua adalah dosen 
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dengan golongan III d, terbanyak ketiga adalah dosen 

dengan golongan III b, dan dosen yang paling tinggi 

golongannya adalah IV d. 

 

2) Keadaan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan dokumentasi IAIN Bukittinggi tahun 

2020 dapat diketahui bahwa keadaan dosen IAIN 

Bukittinggi adalah berjumlah 48 orangan. Tenaga 

kependidikan yang berpendidikan S 1 berjumlah 38 

orang, tenaga kependidikan dengan berpendidikan S 2 

berjumlah 5 orang. dari data tersebut dapat juga 

diketahui bahwa tenaga kependidikan terbanyak adalah 

bependidikan S 1.  

 

3) Keadaan Mahasiswa 

Berdasarkan dokumentasi IAIN Bukittinggi dapat 

diketahui bahwa jurusan yang dapat dipilih oleh 

mahasiswa terdapat 29 jurusan. Jurusan dengan 

mahasiswa terbanyak pertama adalah jurusan 

Perbankan syari‘ah dengan jumlah mahasiswa 1485 

orang, terbanyak kedua adalah mahasiswa jurusan 

Ekonomi Islam dengan jumlah mahasiswa 1182, 

terbanyak ketiga adalah mahasiswa jurusan Pendidikan 

Agama Islam dengan jumlah mahasiswa 973 orang. 

jurusan yang paling sedikit masiswanya untuk program 

s 1 adalah jurusan Ekonomi syari‘ah dengan jumlah 

mahasiswa 32 orang. sedangkan mahasiswa yang paling 

sedikit untuk program Pasca sarjana adalah jurusan 
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Pendidikan Agama Islam dengan jumlah mahasiswa 6 

orang. 

 

4) Keadaan Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan ovservasi penulis dilapangan dapat 

diketahui bahwa IAIN Bukittinggi telah memiliki 

fasilitas yang cukup memadai, mulai dari ruangan 

kuliah, ruangan rektorat, ruangan administrasi, ruangan 

dosen dan lain-lainnya sudah tersedia. Dan yang tidak 

kalah pentingnya adalah memiliki lahan parkir yang 

luas, memiliki tempat ibadah khusus (masjid 2 lantai), 

dan berada diantara dua gunung yaitu gunung Merapi 

dan gunung Singgalang. 

 

Tabel 16 

Matrik perbandingan Dosen, Tenaga Kependidikan dan 

Mahaiswa IAIN Batusangkar dan Bukittinggi 

No Subjek 

Jumlah 

IAIN 
Batusangkar 

IAIN 
Bukittinggi 

 
I 

Dosen Guru Besar (Prof.)   1 orang  1 orang 

Dosen Berpendidikan Starata 3 (S 
3) 

 50 orang  30 orang 

Dosen Berpendidikan Starata 2 (S 
2) 

154 orang 126 orang 

Jumlah 205 orang 157 Orang 

 

II Tenaga Kependidikan  166 orang 48 orang 
Jumlah 166 orang 48 orang 

 

 
 

III F
a
k

u
l

ta
s 

Tarbiyah 10.962 orang 3.670 orang 

Syari‘ah  2.242 orang 1.333 orang 

Ekonomi & Bisnis Islam  6.161 orang 3.984 orang 
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Ushuluddin Adab & 

Dakwah 

 1.119 orang 1.082 orang 

Pascasarjana   793 orang   227 orang 
Jumlah 21. 277 orang 10. 296 orang 

 

 
 

IV 

Ju
ru

sa
n

 

Tarbiyah 13 Jurusan 6 jurusan 

Syari‘ah   3 Jurussan  4 Jurusan 

Ekonomi & Bisnis Islam  9 Jurusan  7 Jurusan 

Ushuluddin Adab & 
Dakwah 

 8 Jurusan  6 Jurusan 

Pascasarjana  6 Jurusan  5 Jurusan  
Jumlah 39 Jurusan 28 Jurusan 

(Sumber: Data Observasi dan Wawancara 2 IAIN, 2020) 

 

Berdasarkan matrik perbandingan di atas dapat 

diketahui bahwa jumlah dosen IAIN Batusangkar 

berjumlah 205 orang, jumlah dosen IAIN Bukittinggi 157 

orang. Jumlah tenaga kependidikan IAIN Batusangkar 

166 orang dan IAIN Bukittinggi 48 orang. Jumlah 

fakultas IAIN Batusangkar dan Bukittinggi adalah sama-

sama memiliki 4 Fakultas dan sama-sama memiliki 

Program Pasca Sarjana. Jurusan IAIN Batusangkar 

adalah 39 jurusan, IAIN Bukittinggi adalah 28 Jurusan. 
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Tabel 17 

Matriks Perbandingan Kekhasaan IAIN 

Batusangkar dan Bukittinggi: 

No Objek Kekhasan 
IAIN 

Batusangkar 
IAIN 

Bukittinggi 

1. Letak georafis 

Kampus I; 

Luas lokasi + 3 hektar, 
bagian depan, samping 
kiri dan kanan di kelilingi 
oleh rumah penduduk. 
Dan bagian belakang di 
berdekatan dengan sawah 
penduduk. Kampus I 
antara ruangan rekotrat 
dan ruangan belajar 
mhasiswa dibelah oleh 
jalan raya Batu Sangkar 
Padang Panjang. 
 
Kampus II; 

Luas lokasi Kampus II + 
20 hektar. Posisi kampus 
dikelilingi oleh sawah dan 
perkebunan masyrakat. 

 

- Kampus I 

 Luas + 1 ha. dan 

tidak difungsikan 
lagi, dan akan 
dibangun pusat 
perekenomian 
untuk menunjang 
income lembaga 
karena IAIN 
sudah BLU 

Kampus II 

- Luas kampus + 9 
hektar  
- Udara sejuk 
-  Diapit oleh 2 

gunung 

(singgalang dan 
merapi) 

- Ditengah-tengah 
hamparan sawah 

- Jauh dari keramaian 
(rumah-rumah 
penduduk) 
 

2. 
Gedung Belajar 
Masiswa 

Kampus I; 
- Gedung G & H 3 lantai 
- Gedung K 5 lantai 
- Gedung L 3 lantai 
- Gedung Pascasarjana 2 

lantai  
 
 
 
Kampus II; 

- Gedung A, 2 
lantai 

- Gedung B 2 
Lantai 

- Gedung C 2 lantai 
- Gedung D 3 

Lantai 
- Gedung E 3 

Lantai 
- Gedung F 3 
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No Objek Kekhasan 
IAIN 

Batusangkar 
IAIN 

Bukittinggi 

- Fakultas FEBI 3 lantai 
- Fakultas FUAD 3 

lantai 
- Auditorium 1 

unit/komplek 

Lantai 
- Gedung G 3 

Lantai 
- Gedung H 3 

lantai 
- Gedung I 3 lantai 
- Gedung J 3 lantai 
- Gedung K 3 lantai 
- Gedung L 3 lantai 
- Gedung M 3 

lantai 
- Gedung N 3 

Lantai 
- Gedung O 4 

Lantai 
- Gedung Fakultas 
Syari‘ah 4 Lantai 

- Gedung 
Laboratorium 
Terpadu 3 lantai 

- Gedung 
Pascasarjana, 4 
lantai 

3. Ruang Terbuka  
- Kampus I tidak 

terlalu luas 
- Kampus II luas 

- Luas 

4. 
Sarana Olah 
Raga 

- 1 Lapangan Basket 
- 1 Lapangan takraw 
- 1 Lapangan Volly 
- 1 Lapangan Footsal 
- 1 Panjat Tebing 
- 1 Lapangan Badminton 

-  1 Lapangan tenis 
-  1 Tenis Meja 
-  1 Lapangan Basket 
-  1 Lapangan takraw 
-  1 Lapangan Volly 
-  1 Lapangan Footsal 
-  1 Panjat Tebing 
-  1 Lapangan 
Badminton 

5. Rekorat - 2 lantai -  4 lantai 

6. Ruangan Dosen - 1 lantai  
- 3 lantai 
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No Objek Kekhasan 
IAIN 

Batusangkar 
IAIN 

Bukittinggi 

7. 
Falitas 
Kesehatan 

- 1 UKM PMI - 1 Unit Klinik 

8. Dapur Kampus 
 
- 

- 1 unit 

9. 
Depot Air 
Minum 

- - 1 unit 

10. Mesjid/Mushalla 

- Secara khusus belum 
ada, mushalla hanya 
menempati salah salah 
satu gedung di lantai II 
di jadikan yang 
dijadikan Mushalla 

- 1 unit 2 lantai 

12. Ma‘had/asrama 

- 1 unit Ma‘had 
- 3 unit wisma 

perempuan 
- 1 Unit wisma laki-laki 

- 3 asrama laki-laki, 2 
lantai 

- 4 asrama 
perempuan, 2 
lantai 

- 2 asrama 
perempuan, 3 
lantai 

13 Ruangan Parkir 
- Kampus I tidak terlalu 

luas 
- Kampus II luas 

- Luas  

14 Kesenian - - 1 Set Dram 

15 Labor 

- Komputer 
- Kimia/fisika 
- Ruang sidang Untuk 

Praktek Mahasiswa 

- Komputer 

16 Perpustakaan - 3 lantai - 3 lantai 

17 Kantin - 

- 2 lantai 1 unit 
- 1 lantai 1 unit 
- Terbuat dari papan 

15 unit 

18 
Ruangan parkir 
(khusus sepeda 
motor masiswa) 

- - 1 unit / lokasi 

19 Student Center - - 1 unit / komplek 
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No Objek Kekhasan 
IAIN 

Batusangkar 
IAIN 

Bukittinggi 

20 
Gedung 
Akademik 

- 2 lantai - 3 lantai 

21 
Gedung Bank 
kampus 

- 1 unit ATM BRI 
- 1 unit ATM BNI 
- 1 unit ATM Mandiri 

- 1 unit ATM Nagari 

- 1 unit Bank BNI 
- 1 unit ATM BRI 
- 1 unit ATM 

Nagari 

22 Mes Dosen - - 1 unit 

(Sumber: Data Observasi dan Wawancara 2 IAIN, 2020) 

Berdasarkan perbandingan matrik di atas dapat 

diketahui, bahwa IAIN Batusangkar dan IAIN 

Bukittinggi sama-sama memiliki 2 lokasi kampus. IAIN 

Batusangkar memfungsikan kedua lokasi kampus 

tersebut dengan pusat pengembangan berada di lokasi 

kampus II. IAIN Bukittinggi tidak memfungsikan 

kampus I (lama) sebagai proses perkuliahan dan proses 

perkuliahan disatukan di lokasi kampus II. IAIN 

Batusangkar akan menata gedung baru/pengembangan 

sarana prasarana perkuliahan di lokasi dikampus II 

sedangkan IAIN Bukittinggi akan menjadikan kampus I 

sebagai pusat bisnis IAIN. IAIN Batusangkar belum 

memilik tempat ibadah masjid/mushalla secara khusus, 

sedangkan IAIN Bukittinggi sudah memiliki tempat 

ibadah yang refresntatif yaitu masjid, sementara IAIN 

Batusangkar belum memiliki masjid/mushalla. Kampus 

IAIN Batusankar belum optimal dalam pelabelan nama-

nama gedung/ruangan sedangkan IAIN Bukittingi 

sudah melakukan pelabelan nama-nama gedung dengan 

berurutan. IAIN Batusangkar di kampus I tidak 
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memiliki ruang terbuka hijau dan parkir yang terlalu 

luas, sementara dikampus II memiliki ruang terbuka 

hijau dan parkir yang luas. IAIN Bukittingi dikampus I 

tidak memiliki ruang terbuka hijau dan parkir terlalu 

luas dan dikampus II memiliki ruang terbuka hijau dan 

parkir yang luas. 

 

B. HASIL STUDI KASUS 

1. Alasan STAIN Transformasi Menjadi IAIN di 

Sumatera Barat 

a. Alasan STAIN Batusangkar  

1) Alasan Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Historis  

Secara historis kehadiran perguruan tinggi di 

Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari kota 

Batusangkar sebagai kota pendidikan. Hal ini ditandai 

dengan berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 

(PTPG) Batusangkar tanggal 1 September 1954. Pada 

tahun 1956 PTPG Batusangkar diintegrasikan ke 

Universitas setempat sehingga berubah status menjadi 

bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Andalas di Bukittinggi. Walaupun 

pengintegrasian itu merupakan perubahan status, bagi 

PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke dalam 

Universitas Andalas Bukittinggi, kebijakan itu hampir 

tidak mempengaruhi program-program sebelumnya.   

Pergolakan daerah PRRI yang terjadi di Sumatera 

Barat pada akhir tahun 1950-an menyebabkan sedikit 

kemacetan dalam pelaksanaan program perkuliahan 
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selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957 sampai awal 

1958. Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, 

FKIP Universitas Andalas diaktifkan kembali pada 

tanggal 10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September 

dalam tahun yang sama kedudukannya dipindahkan 

dari Batusangkar ke Padang yang dalam perkembangan 

lebih lanjut berubah status menjadi IKIP Padang 

(sekarang Universitas Negeri Padang) . Keadaan ini 

menyebabkan masyarakat Tanah Datar kehilangan asset 

yang sangat berharga. Berarti pada saat itu, tidak ada 

satupun Perguruan Tinggi di Kabupaten Tanah Datar. 

Hal demikian menimbulkan motivasi dan keinginan 

yang kuat dari masyarakat dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanah Datar untuk memiliki sebuah 

Perguruan Tinggi guna menampung para pelajar 

tamatan Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, PGA, 

dan Sekolah Persiapan IAIN atau sekolah menengah 

lainnya, yang ingin melanjutkan pendidikan ke 

Perguruan Tinggi. Begitu juga bagi guru agama yang 

ingin mendalami ilmu agama Islam secara formal untuk 

mendapatkan gelar Sarjana. 

Sementara itu, dibeberapa Daerah Tingkat II lainnya 

telah berdiri pula fakultas keagamaan, seperti Fakultas 

Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Dakwah di 

Solok, Fakultas Syariah di Bukittinggi, dan Fakultas 

Adab di Payakumbuh. Keadaan ini semakin mendorong 

masyarakat Tanah Datar untuk segera mendirikan pula 

satu Perguruan Tinggi Agama Islam. 
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Upaya pembentukan sebuah Perguruan Tinggi 

Agama Islam di Batusangkar yang akhirnya berdiri 

secara resmi pada tahun 1968, dimulai dari 

pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Perguruan 

Tinggi Agama Islam yang diketuai oleh Mahyudin 

Algamar (Bupati Tanah Datar pada waktu itu). Dengan 

melihat personil yang berperan semakin menampakkan 

adanya indikator bahwa pendirian Perguruan Tinggi 

Agama Islam di Batusangkar memang didukung oleh 

semua unsur, baik pemerintah maupun masyarakat. 

Setelah Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Agama 

Islam berjalan beberapa bulan, statusnya ditingkatkan 

menjadi Fakultas Tarbiyah Swasta yang berlokasi di 

Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar di atas tanah seluas 

11.026 M2. Usaha ini semakin terdukung oleh tingginya 

keantusiasan masyarakat Tanah Datar. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kegairahan putra-putri 

mereka untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas ini. 

Realitas tersebut menjadi potensi utama untuk beralih 

status dari swasta menjadi sebuah Fakultas yang berada 

dalam naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Imam Bonjol Padang. Peralihan tersebut berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama RI No. 238 tanggal 20 Mei 

1971. Dengan demikian Fakultas swasta ini resmi 

menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri dengan status 

Fakultas Muda, artinya hanya bisa membuka program 

pendidikan tingkat Sarjana Muda. 

Pada tahun 1974 Fakultas Tarbiyah IAIN Imam 

Bonjol Batusangkar diguncang oleh suatu peraturan 
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rasionalisasi fakultas dalam lingkungan IAIN se-

Indonesia. Sehingga Fakutas Tarbiyah di Batusangkar 

tidak dibenarkan lagi menerima mahasiswa baru karena 

akan ditarik ke IAIN Imam Bonjol Padang. Namun, 

berkat usaha sungguh-sungguh dari civitas akademika 

Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar dan 

masyarakat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah 

Datar untuk mempertahankannya, maka Fakultas 

Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar ini tidak jadi 

ditarik ke Padang. Untuk itu pada tahun 1976, Rektor 

IAIN Imam Bonjol Padang Drs. Sanusi Latief 

memperkenankan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol 

Batusangkar menerima mahasiswa baru dengan 

beberapa persyaratan: Pertama, harus ada asrama 

mahasiswa. Kedua, harus ada Yayasan Penyantun. 

Ketiga, jumlah mahasiswa baru minimal 40 orang. 

Semua persyaratan tersebut akhirnya dapat dipenuhi 

oleh civitas akademikanya atas dukungan dan perhatian 

tokoh-tokoh eksternal. 

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

No. 69/1982 Fakultas Tarbiyah ini meningkat statusnya 

dari Fakultas Muda menjadi Fakultas Madya. Dengan 

demikian semenjak tahun 1982, Fakultas Tarbiyah IAIN 

Imam Bonjol Batusangkar berhak menyelenggarakan 

perkuliahan tingkat doktoral dengan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada tahun akademik 

1992/1993, Fakultas Tarbiyah membuka Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pembukaan Jurusan 

baru ini disebabkan adanya tuntutan bahwa setiap 
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Fakultas Madya diwajibkan memiliki sekurang-

kurangnya dua Jurusan. Pada tahun akademik 

1996/1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol 

Batusangkar membuka lagi Jurusan Kependidikan Islam 

(KI). 

 

2) Alasan Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Filosofis 

Pada zaman pasca modern atau globalisasi sekarang 

ini, yang sebagian manusianya cenderung 

mengutamakan kesejahteraan materi dibandingkan 

kesejahteraan rohani, membuat ekonomi menjadi 

perhatian yang sangat besar, tidak banyak orang yang 

mementingkan peningkatan spiritual. Kecendrungan 

tersebut diatas sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

budaya terutama dalam bidang tekhnologi, kesenian, 

dan pariwisata serta ekonomi, berbagai produk baru 

yang semakin canggih ditawarkan, dan hal-hal yang lain 

yang berkenaan dengan perekonomian sehingga situasi 

seperti ini membuat kebanyakan orang berusaha 

mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya.  

Kecenderungan tersebut oleh STAIN Batusangkar 

untuk mengambil bagian dari menerapkan pendidikan 

Islam dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan 

konsep-konsep yang mendasari pendidikan dalam 

Islam. Tugas STAIN memberikan pendidikan yang 

berbasis kepada sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-

Qur‘an.  
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Lembaga pendidikan bukan berarti sesuatu yang 

hidup dalam menara gading dan mengasingkan diri dari 

kehidupan masyarakat, akan tetapi sesuatu yang hidup 

menyatu dengan masyarakat dan berbagai 

persoalannya. STAIN Batusangkar merupakan 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam transformasi 

menjadi IAIN bekerja, berusaha dalam rangka 

menganalisis, mengkonstruksi dan mengintetgarasikan 

pendidikan yang ada dengan perkembangan zaman 

sekarang yang cenderung hedonis diatas kepada 

masyarakat melalui transfromasi kelembagaan. 

STAIN berusaha terus-menerus meluluskan sarjana 

dengan pemahaman konsep-konsep baru atau 

menunjukkan apa yang semestinya dijadikan oleh 

mereka pedoman ditengah-tengah masyarakat progresif, 

menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan 

kontekstual dalam menjawab tuntutan zaman. Dengan 

demikian, STAIN Batusangkar sebagai lembaga 

pendidikan Islam melampaui hal-hal dan nilai-nilai 

yang bersifat absolut. Tidak ada konsep yang sakral atau 

prinsip yang abadi. Seiring berjalannya waktu, konsep 

dan prinsip yang menjadi landasan bagi pelaksanaan 

pendidikan di STAIN yang selalu bisa dikritisi dan 

dievaluasi. 

STAIN lembaga pendidikan Islam beroperasi di 

ruang-ruang pengetahuan Islam maupun esensi 

moralitas. Pengetahuan, sains, bahkan konsep moralitas 

adalah produk suatu zaman, dengan konteks dan 

spiritnya tersendiri. STAIN sangat dikehendaki angatlah 
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dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Pendidikan Islam 

memiliki keinginan yang kuat untuk mencetak sarjana 

baru dan membangun kehidupan baru ditengah 

masyarakat yang cenderung materialistis. STAIN 

Batusangkar berusaha mengintegrasikan tuntutan 

kebutuhan masyarakt tersebut dengan memberikan 

pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Oleh 

karena itu, penting kiranya STAIN untuk menyadari 

kembali bahwa makna pendidikan sebagai sistem 

pemanusiawian manusia yang unik, mandiri dan kreatif, 

sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi 

individu-individu yang baik, cerdas, dan berkualitas.  

Pendidikan Islam bekerja untuk menciptakan 

keseimbangan dan kesetaraan hubungan antar berbagai 

golongan, dimana hubungan mereka bersifat integral 

dan saling membutuhkan, sehingga satu golongan tidak 

bisa hidup tanpa golongan yang lain. Individu tidak bisa 

hidup tanpa individu yang lain. Satu masyarakat tidak 

bisa hidup tanpa masyarakat yang lain. Karenanya, 

kehidupan dunia ini memerlukan satu relasi yang 

integral, saling tolong-menolong, dan bekerjasama. 

Relasi seperti di atas didasarkan pada otoritas etis, 

dimana agama atau al-Qur‘an menjadi representasi 

sumber pendidikan Islam, serta sumber nilai-nilai 

universal. Umat muslim menerima bahwa semua 

aktifitas kehidupan manusia, termasuk pendidikan, 

harus bersumber pada ajaran-ajaran Islam. Karena itulah 

STAIN Batusangkar mengambil tugas melaksanakan 

proses pembelajaran pendidikan Islam dengan 
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menghubungkan aktifitas atau sikap mahasiswa dengan 

moral ideal agama atau al-Qur‘an. Konsekuensinya, 

Konsekwensi dari semua itu adalah STAIN haraus 

transformasi menjadi IAIN agar dapat masuk ke seluruh 

dimensi aktifitas manusia, baik jasmani, jiwa, psikologis, 

serta spiritual. Semua dimensi manusia ini dapat 

disentuh oleh pendidikan.  

 

3) Alasan Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Ekonomis 

Ekonomi memegang peranan penting dalam dunia 

pendidikan dan kehidupan bagi masyarakat. Peranan 

tersebut jangan menjadi alasan kalah bersaing dalam era 

globalisasi ekonomi, saaat sekarang ini. Akan tetapi 

dengan keadaan dunia yang dilanda wabah Covid-19, 

berdampak banyak terhadap ekonomi masyarakat yang 

berkorelasi langsung dengan dunia pendidikan. Terjadi 

ketidak harmonisan antar para pengusaha dan 

karyawan dalam menjalankan roda ekonomi yang 

menimbulkan PHK. Ditambah lagi oleh pengetatan 

masyarakat dalam bentuk PSBB yang berdampak 

langsung kepada perekonomian masyarakat. 

Masyarakat menderita tidak dapat menikmati hasil 

perekonomian mereka karena terbatas oleh peraturan 

pemerintah yang memberlakukan PSBB atau phyisical 

distancing ditengah masyarakat.  

Dimensi Makro, analisis kegiatan pendidikan 

dilakukan ilmuwan ekonom seperti Dimyati 

menyatakan bahwa terdapat hubungan tidak langsung 
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antara kegiatan pendidikan dengan kegiatan ekonomi 

yang diharapkan oleh masyarakat agar mampu menjadi 

tenaga kerja yang handal. Dalam moment seperti ini 

STAIN Batusangkar mengambil peranan yang lebih 

besar lagi dengan langkah transformasi STAIN menjadi 

IAIN agar mampu menyesuaikan lulusannya dengan 

tuntutan dunia kerja era globalisasi sekarang ini. 

Analisis ilmu ekonomi menunjukkan bahwa objek 

ilmu ekonomi adalah tindak ekonomis. Tindak 

ekonomis adalah memilih secara bijaksana sehubungan 

dengan keadaan alam, modal, tenaga kerja, organisasi 

dan waktu yang terbatas dalam rangka memenuhi 

kebutuhan manusia yang terbatas. Analisis unsur-unsur 

tentang tindak ekonomi bermanfaat untuk memahami 

hubungan antara sistem ekonomis dan sistem 

pendidikan.  

Perkembangan perekonomian makro berpengaruh 

sekali dalam bidang pendidikan, seperti sekarang ini 

banyak sekali orang kaya yang mau menjadi bapak 

angkat bagi anak-anak yang tidak mampu untuk 

menempuh pendidikan kejenjang yang lebih baik. 

Perkembangan lain yang sangat mengembirakan adalah 

terlaksananya sistem ganda dalam dunia pendidikan, 

hal ini berlangsung baik di lembaga pendidikan yaitu 

kerjasama sekolah dengan pihak usahawan dalam 

proses belajar mengajar. Kemajuan pembangunan 

perekonomian secara makro dapat juga berdampak 

timbulnya sekolah-sekolah unggul yang memiliki 

fasilitas pendidikan yang lengkap karena di biayai dan 
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dipunyai oleh kebanyakan orang –orang kaya Walaupun 

kebijakan dan program sekolah ini tidak sama dengan 

yang lain, diharapkan agar tidak terdapat pilih-kasih 

dalam menerima para siswa artinya calon siswa dari 

manapun asalnya hendaklah dapat diberikan 

kesempatan dalam menempuh pendidikan di sekolah 

unggulan tersebutdan yang paling penting juga adalah 

dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta tidak 

menyimpang dengan tujuan  nasional negara kita. 

Peran ini diambil oleh STAIN Batusangkar dengan 

transfromasi menjadi IAIN di kota Batusangkar. Dengan 

transfromasi, pilihan jurusan mahasiswa untuk kuliah 

lebih bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

mereka untuk memenuhi pangsa pasar dunia kerja yang 

berkorelasi langsung ekonomi setelah menatkan 

studinya. Tujuan pendidikan itu adalah membentuk 

mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, cara 

kerja dan ahsil kerja sempurna. Tidak menolak 

pekerjaan kasar, menyadari akan kehidupan yang 

kurang beruntung dan mampu hidup dalam keaadaan 

apapun.  

Dimensi mikro menurut Satmoko bahwa orang 

memandang kehidupan seseorang dapat meningkat atau 

menurun karena terkait erat dengan perekonomian. 

Jarang orang mengaitkan naik turunnya taraf kehidupan 

sesorang itu dengan tingkat kedamiaan hati, 

kebahagiaan keluarga, kejujuran dan kesucian hidup 

seseorang. Disinilah STAIN Batusangkar transfromasi 

menjadi IAIN mengmbangkan pilihan-pilihan jurusan 
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kepada mahsiswa yang sesuai dengan tuntutan dunia 

kerja yang berazaskan Islam. Dengan pendidikan Islam 

yang dikembangkan STAIN diharapkan mampu 

memberi ketenangan, kedamaian kejujuran dalam 

kehiduapan ekonomi. 

Pada umumnya tingkat perekonomian keluarga 

mempengaruhi perencanaan pendidikan yang dibuat 

orang tua tentang arah pendidikan anaknya. Secara 

sadar atau tidak orang tua dalam menerencanakan 

pendidikan bagi anak-anaknya menggunakan 

pendekatan nilai imbalan. Pendekatan ini digunakan 

untuk mencari keseimbangan antara keuntungan dan 

kerugian. Dalam prinsip ini STAIN Batusangkar dengan 

transfromasinya hadir memberikan solusi kepada 

masyarakat sekitar untuk melanjutnya anaknya tidak 

perlu jauh-jauh lagi. STAIN Batusangkar menjawab 

dengan program pilihan yang ditawarkan kepada 

mereka yang siap menghantarkan anak mereka kedunia 

kerja setelah tamat studinya di STAIN batusangkar. 

 

4) Alasan Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Psikologis  

Sebelum menjadi STAIN Batusangkar, Fakultas 

Tarbiyah Batusangkar bergabung dengan Fakultas 

Tarbiyah IAIN Imam Bojol Padang. Ini berjalan dalam 

kurun wakut kurang lebih 26 tahun. Selama itu, Fakultas 

Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar berada dalam 

lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang, maka pada 

tahun 1997 berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi 
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Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Perubahan 

status ini berdasarkan Kepres No. 11/1997 dan Surat 

Keputusan Menteri Agama RI No. 285/1997, dan 

memberi akses kepada STAIN untuk "duduk sama 

rendah dan berdiri sama tinggi" dengan berbagai 

perguruan tinggi lainnya.  Dengan keluarnya Kepres ini 

juga menandai bahwa Fakultas Tarbiyah IAIN Imam 

Bonjol secara resmi berpisah dan bergabung ke IAIN 

Imam Bojol Padang di Padang. Dengan adanya 

perubahan status ini pula, maka seluruh dosen dan 

karyawan beserta sarana dan prasarana Fakultas 

Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar beralih 

menjadi asset STAIN Batusangkar. STAIN Batusangkar 

pada saat perubahan status memiliki dua jurusan yaitu 

Jurusan Tarbiyah dan Jurusan Syariah. Jurusan Tarbiyah 

pada waktu itu terdiri atas tiga Program Studi: 

Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa 

Arab (PBA) dan Kependidikan Islam (KI). Sementara itu, 

Jurusan Syariah pada awal berdirinya tahun hanya 

mempunyai satu program studi yaitu Program Studi 

Ahwal al-Syakhshiyah. 

Perkembangan program studi tahap dilanjutnya 

adalah pada tahun 2000 dengan keluarnya izin 

penyelenggaraan Program Studi Muamalah (Ekonomi 

Islam Konsentrasi Perbankan Syariah) dan Program 

Studi Tadris Bahasa Inggris. Selanjutnya pada tahun 

2005 dibuka Program Studi Tadris Matematika, tahun 

2009 dibuka Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 

tahun 2011 dibuka program studi Ekonomi Syariah 
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Syariah pada Jurusan Syariah, kemudian pada tahun 

2012 dibuka Program Studi Bimbingan konseling, Tadris 

Fisika dan Tadris Biologi pada Jurusan Tarbiyah serta 

Program Studi Manajemen Informatika (D3). 

Pengalaman STAIN dalam mengelola pendidikan pada 

jenjang Strata 1 dan Diploma III, baik dalam penataan 

administrasi maupun penyelenggaraan kegiatan 

akademik, juga telah menantang STAIN Batusangkar 

untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi yaitu untuk Program Magister. Hal ini terwujud 

dengan keluarnya izin penyelenggaraan Program Studi 

S2 Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2010 dan 

Hukum Ekonomi Syariah tahun 2012. 

Pada tahun 2014 STAIN Batusangkar kembali diberi 

kepercayaan oleh Kementerian Agama untuk 

menyelenggarakan 6 (enam) program studi baru. 

Keenam program studi baru tersebut adalah Program 

Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), 

Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), 

Program Studi Ilmu Quran Tafsir, Program Studi Ilmu 

Hadis, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, dan 

Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam. 

Dengan demikian sampai tahap akhir STAIN 

Batusangkar menyelenggarakan 3 (tiga) Jurusan dan 21 

(dua puluh satu) program studi. Pertama: Jurusan 

Tarbiyah Tarbiyah memiliki sembilan Program Studi, 

yaitu: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan 

Bahasa Arab (PBA), Manajemen Pendidikan Islam 

(MPI), Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris, Tadris 
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(Pendidikan) Matematika, Tadris (Pendidikan) Biologi, 

Tadris (Pendidikan) Fisika, Bimbingan dan Konseling 

(BK), serta Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul 

Afthal (PGRA). Kedua: Jurusan Syariah memiliki 

sembilan Program Studi yaitu: Ahwal al-Syakhshiyyah 

(Hukum Kekeluargaan Islam), Perbankan Syariah, 

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ekonomi 

Syariah, Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), Ilmu 

Qur‘an dan Tafsir, serta Program Studi Ilmu Hadis. 

Ketiga: Program Pascasarjana memiliki tiga program 

studi yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

Hukum Ekonomi Syariah, dan Pendidikan Agama 

Islam. 

Alih Status Sekolah Tinggi menjadi Institut Setelah 

melalui proses yang cukup panjang, maka pada akhir 

tahun 2015 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Batusangkar resmi menjadi Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Batusangkar melalui Perpres No. 147 tahun 2015, 

tanggal 23 Desember 2015. 

 

5) Alasan Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Sosiologis 

Sebelum disebutkan bahwa begitu erat hubungan 

antara transformasi sosial, transformasi budaya dan 

transformasi peradaban. Kingsley Davis berpendapat 

bahwa transformasi sosial merupakan bagian dari 

transformasi kebudayaan. Transformasi kebudayaan 

mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku, 

yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif 
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seperti menyampaikan buah pemikiran secara simbolis 

dan bukan oleh karena warisan yang berdasarkan 

keturunan. STAIN batusangkar menyikapi hal tersebut 

dengan trasformasi menjadi IAIN. Transfromasi STAIN 

tersebut memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat 

tentang berbagaimacam pengetahuan, kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan serta 

keahlian mahasiswa sebagai warga masyarakat.  

Transformasi sosial dan kebudayaan mempunyai 

satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut 

dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu 

perbaikan dalam suatu masyarakat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. Pada tahapan proses STAIN 

Batusngkar memandang 1) Tidak ada masyarakat yang 

berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat 

mengalami trnasormasi yang terjadi secara lambat atau 

cepat. 2) Transfromasi yang terjadi ditengah masyarakat 

harus diikuti dengan transfromasi pada lembaga sosial 

lainnya seperti STAIN. 3) Transformasi sosial yang cepat 

mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara 

karena berada di dalamnya proses penyesuaian diri. 4) 

transfromasi tidak dapat dibatasi pada bidang 

kebendaan atau bidang spritual saja, karena kedua 

bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang 

sangat kuat. 5) Secara tipologis, transformasi sosial 

dapat dikategorikan sebagai proses sosial. 

Pengelompokan, perubahan struktur, dan perubahan 

struktu dalam sebuah organisasi. 
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Transformasi Sosial budaya yang mempengaruhi 

transformasi STAIN Batusangkar trasformasi lambat dan 

transformasi cepat. Transformasi lambat yaitu 

memerlukan waktu lama, dengan rentetan-rentetan 

transfromasi kecil yang saling mengikuti dengan, 

dinamakan evolusi. Pada evolusi transformasi terjadi 

dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak 

tertentu. transfromasi tersebut terjadi karena usaha-

usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 

keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-

kondisi yang baru, yang timbul sejalan dengan 

pertumbuhan masyarakat. Rentetan transformasi 

tersebut, tidak perlu sejalan dengan rentetan-rentetan 

peristiwa di dalam sejarah masyarakat yang 

bersangkutan. Ada beberapa teori tentang evolusi, pada 

umumnya dapat digolong-golongkan ke dalam 

beberapa kategori sebagai berikut: 1) Unilinear theories of 

evolution. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa 

manusia dan masyarakat (termasukkebudayaannya) 

mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-

tahapan tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, 

kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap 

yang sempurna. Pelopor-pelopor teori tersebut antara 

lain Auguste, Herbert Spencer dan lain-lain. Suatu 

variasi dari teori tersebut adalah cyclical theories yang 

dipelopori oleh Vilfredo Pareto, yang berpendapat 

bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai tahap-

tahap perkembangan yang merupakan lingkaran, di 

mana suatu tahap tertentu dapat dilalui berulang-ulang. 
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Pendukung termasuk juga Pitirin A. Sorokin yang 

pernah pula mengemukakan teori dinamika sosial dan 

kebudayaan. 

Sorokin menyatakan bahwa masyarakat 

berkembang melalui tahap-tahap yang masing-masing 

didasarkan pada suatu sistem kebenaran. Dalam tahap 

pertama dasarnya kepercayaan, sedangkan tahap kedua 

dasarnya adalah indra manusia, dan tahap terakhir 

dasarnya adalah kebenaran. 2) Universal theory of 

evolution menyatakan bahwa perkembangan masyarakat 

tidaklah perlu melalui tahaptahap tertentu yang tetap. 

Teori ini mengemukan bahwa kebudayaan manusia 

telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu. 

Prinsip-prinsip teori ini diuraikan oleh Herbert Spencer 

yang antara lain mengatakan bahwa masyarakat 

merupakan hasil perkembangan dari kelompok 

homogen ke kelompok yang heterogen baik sifat 

maupun strukturnya. 3) Multilined theories of evolution. 

Teori ini lebih menekankan pada studi kasus-studi kasus 

terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam 

evolusi masyarakat, misalnya, mengadakan studi kasus 

prihal pengaruh perubahan sistem pencaharian dari 

sistem berburu ke pertanian atau kearah industrialisasi. 

Sementara itu perubahan-perubahan sosial dan 

kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan 

menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok 

kehidupan masyarakat yang lazim dinamakan revolusi. 

Di dalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi 

dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa 
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perencanaan. Ukuran kecepatan suatu perubahan, 

sebenarnya bersifat relatif, karena revolusi dapat 

memakan waktu yang lama. Misalnya revolusi industri 

di Inggris. Perubahan-perubahan terjadi dari tahap 

produksi tanpa mesin menuju ke tahap produksi 

menggunakan mesin. Perubahan tersebut dianggap 

cepat, karena mengubah sendi-sendi pokok kehidupan 

masyarakat, seperti sistem kekeluargaan, hubungan 

antara buruh dengan majikan dan seterusnya. Secara 

sosiologis, agar suatu revolusi dapat terjadi, maka harus 

dipenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: 

Transfromasi sosial dimasyarakat seperti yang telah 

dijelaskan di atas, juga berpengaruh kepada 

transfromasi STAIN Batusangkar menjadi IAIN; 1) Ada 

keinginan yang kuat dan dorongan dari internal untuk 

mengadakan transfromasi dari masyarakat. Ada 

perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada 

perbaikan dengan transformasi. 2) Adanya 

kepemimpinan yang kuat dari STAIN untuk 

transformasi menjadi IAIN. 3) kepemimpin STAIN 

mampu menampung aspirasi masyarakat untuk 

kemudian merumuskan serta menegaskan bahwa 

transformasi STAIN menjadi IAIN harus tejadi. 

 

6) Alasan Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Antropologis 

STAIN Batusangkar berada di tengah kota 

Batusangkar dan tidak jauh dari prasasti masa lampau 

yaitu Istana Pagaruyung peninggalan dari Kerajaan 
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Pagaruyung. Pagaruyung merupakan salah satu 

kerajaan besar yang terdapat di wilayah nusantara. 

Kerajaan Pagaruyung berdiri pada tahun 1347 M di 

Pagaruyung Batusangkar dengan raja pertamanya 

Adityawarman. Pada waktu berdiri Kerajaan 

Pagaruyung berada di bawah pengaruh Agama Budha. 

Kemudian seiring dengan perkembangan agama Islam 

di Sumatera Barat pada abad ke-14, pengaruh agama 

Budha tersebut akhirnya digantikan oleh pengaruh 

agama Islam. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa 

pada abad ke-16 Kerajaan Pagaruyung berubah menjadi 

kerajaan Islam dengan Raja Sultan Alif.  

Setelah masuknya pengaruh Agama Islam, maka 

sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dan 

kehidupan sosial masyarakat pun akhirnya dipengaruhi 

oleh ajaran Islam. Hal ini terlihat adanya sistem 

pemerintahan yang dikenal “Tungku Tigo Sajarangan”, 

yaitu perpaduan antara Sultan (Pemerintah), Cadiak 

Pandai (Kalangan Cendikia) dan Alim Ulama (Ulama). 

Dalam perkembangannya selanjutnya 

Kerajaan/Kesultanan Pagaruyung tumbuh menjadi 

salah satu pusat pengembangan ajaran Islam. Hal ini 

terlihat dengan adanya pengiriman ulama-ulama dari 

Pagaruyung ke daerah-daerah lainnya di nusantara 

dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Pengaruh 

Islam terhadap tata kehidupan masyarakat 

Minangkabau juga terlihat dari filosofi “Adat Basandi 

Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” (ABS-SBK). 
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Keberadaan kerajaan Pagaruyung yang wilayahnya 

mencakup sebahagian besar wilayah Nusantara ini 

secara historis telah menempatkan kota Batusangkar 

sebagai pusat kebudayaan Minangkabau dan 

penyebaran agama Islam di Nusantara. 

Melihat faktor tersebut di atas maka STAIN 

Batusangkar memiliki nilai dasar antropologis yang 

memperkuat untuk bertansformasi. Nilai antropologis 

ini menjadikan STAIN Batusangkar menjadi magnet 

tersendiri ditengah perkembangan sosial 

kemasyarakatan yang semakin maju. Kehadiran STAIN 

Batusankar dengan transfromasinya diharapkan mampu 

―membangkik batang tarandam‖ sebagai pusat 

kebudayaan Minangkabau dan penyebaran agama Islam 

di Nusantara yang pernah ada. 

 

7) Alasan Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Globalisasi 

Transfromasi STAIN Batusangkar menjadi IAIN 

Batusangkar merupakan keadaan yang diinginkan oleh 

masyarakat Kabupaten Tanah Datar khususnya. 

Transformasi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 

1997 dengan keluarnya kepres No. 11/1997 dan surat 

dari menteri agama RI No. 285/1997. Ada 4 alasan 

mengapa STAIN berubah menjadi IAIN: 

Dalam beberapa dekade belakangan ini di Indonesia 

sudah banyak Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi Agama 

Islam yang melakukan transformasi kelembagaan ke 

arah yang lebih tinggi. hal ini terjadi pada perguruan 
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tinggi negeri maupun swasta. Globalisasi pendidikan 

diberlakukan untuk kebutuhan pasar akan tenaga kerja 

berkualitas yang semakin ketat. Dengan transfromasinya 

STAIN ke IAIN atau yang lebih tinggi lagi diharapkan 

bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain yang sudah 

lebih dulu transformasi kelembagaan dan 

pendidikannya. Hal ini mau tidak mau harus dilakukan 

oleh STAIN agar menghasilkan lulusan yang siap kerja 

dan memberikan pilihan yang beraneka ragam kepada 

masyarakat sesuai dengan keinginan masing-masing.  

Globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi saat 

ini menyebabkan dunia tidak memiliki jarak dan batasan 

antara satu orang dengan orang lain, kelompok satu 

dengan kelompok lain, serta antara negara satu dengan 

negara lain. Komunikasi antar-negara berlangsung 

sangat cepat dan mudah. Begitu juga perkembangan 

informasi lintas dunia dapat dengan mudah diakses 

melalui teknologi informasi seperti melalui internet. 

Perpindahan uang dan investasi modal oleh pengusaha 

asing dapat diakukan dalam hitungan detik. 

Kondisi kemajuan teknologi informasi dan industri 

di atas yang berlangsung dengan amat cepat dan ketat di 

era globalisasi menuntut STAIN Batusangkar untuk 

berbenah diri dalam menghadapi persaingan tersebut. 

STAIN Batusangkar diharapkan mampu membenahi 

dirinya dengan meningkatkan sumber daya 

manusianya, kemungkinan besar akan mampu bersaing 

dalam kompetisi sehat tersebut. Itulah salah satu faktor 
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mengapa STAIN Batusangkar harus bertransfromasi ke 

tingkat yang lebih tinggi yaitu IAIN. 

Di sinilah STAIN diharuskan menampilkan dirinya, 

apakah STAIN mampu mendidik dan menghasilkan 

para mahasiswanya yang berdaya saing tinggi (qualified) 

atau justru mandul dalam menghadapi gempuran 

berbagai kemajuan dinamika globalisasi tersebut, 

ternyata tidak STAIN Mampu bertransformasi menjadi 

IAIN dan tengah memperisiapkan diri menjadi UIN.  

Dengan demikian, era globalisasi adalah tantangan 

besar bagi dunia pendidikan termasuk didalamnya 

STAIN Batusangkar untuk meningkatkan kualitas 

kelembagaan dan kualitas lulusan kepada mahasiswa 

agar mampu bersaing di kancah global tersebut. Dalam 

konteks ini, Pertama; STAIN Batusangkar tertantang 

untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap 

terjadinya era transformasi struktur di masyarakat, dan 

bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan 

pengembangan kualitas SDM IAIN. Kedua, STAIN 

Batusangkar tertantang ikut dalam persaingan global 

yang semakin ketat, yaitu meningkatkan pelayanan dan 

daya saing lulusan dalam menghasilkan karya-karya 

kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, 

penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni. 

Semua tantangan tersebut menuntut adanya SDM 

yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang 

tersebut secara komprehensif dan komparatif yang 

berwawasan keunggulan, keahlian profesional, 
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berpandangan jauh ke depan (visioner), rasa percaya diri 

dan harga diri yang tinggi serta memiliki keterampilan 

yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Kemampuan-kemampuan itulah yang ingin 

diwujudkan STAIN bertransfromasi menjadi IAIN atau 

lembaga yang lebih besar lagi. Hal ini dimaksudkan agar 

STAIN dalam proses pendidikan mampu memberikan 

pendidikan Islam yang berkualitas, sehingga dapat 

menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, unggul 

dan profesional, yang akhirnya dapat menjadi teladan 

yang dicita-citakan untuk kepentingan masyarakat, 

bangsa dan negara. 

STAIN sebagai Institusi pendidikan Islam dituntut 

mampu menjamin kualitas lulusannya sesuai dengan 

standar kompetensi global dan tentunya mengacu 

kepada peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. paling tidak mampu mempersiapkan 

mahasiswa terjun bersaing ditengah masyarakat. Harus 

diakui, STAIN Batusangkar yang merupakan salah satu 

tantanagan yang berat sebagai sebuah lembaga 

pendidikan Islam. Masih banyak yang harus dibenahi,  

Transformasi STAIN menjadi IAIN salah satunya 

adalah bertujuan untuk menjawab tantangan globalisasi 

tersebut di atas dan berusaha untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masayarakat. Pelayanan tersebut 

antara lain berupa penambahan prodi dan fakultas yang 

relevan dengan perkembangan global tersebut. Alih 

status tersebut sepenuhnya didukung oleh pihak 
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eksternal maupun internal kampus. Eksternal kampus 

sperti tokoh masyarakat, agama dan politik. Hal itu 

ditandai dengan antusiasme masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya di kampus ini. 

Sementara dari kalangan internal kampus adalah 

didukung oleh civitas akademik yaitu pimpinan, 

karyawan dan pihak dosen. Hampir tidak ada yang 

menolak dari perubahan tersebut. Namun kekhawatiran 

muncul dari sebahagian civiatas akademik. Apabila 

IAIN berobah menjadi UIN. Kekhawatiran tersebut 

adalah wajar karena takut kehilangan dari pelajaran-

pelajaran agama yang selama ini menjadi ciri khas dari 

kampus ini.  

Pada masa STAIN sudah terdapat 27 prodi yang 

perkembangannya sudah dimulai sejak tahun 1997 

sampai tahun 2015. Pada masa periode STAIN ini yang 

terdiri dari 27 prodi, pihak internal kampus sudah 

merasa seperti IAIN kecil sekalipun masih memiliki 2 

jurusan yaitu tarbiyah dan ushuluddin. Pada akhir 

tahun 2015 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Batu 

Sangkar resmi Menjadi Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Batu Sangkar, melalu Perpres No. 47 tanggal 23 

Desember 2015. 

 

8) Alasan Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Politik 

Transformasi politik ditengah masyarakat terus 

berkembang dalam kebebasan yang kontra dan penuh 

humanisasi. Karenanya pendidikan politik berisi ajaran 
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untuk berani mendobrak banyak kepincangan di 

masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada 

rakyat, mengarah tingkat demokrasi sejati dan 

demokrasi vital. Politik di masyarakat juga menagalami 

transfromasi dari sebelumnya banyak diam, 

mendengarkan trnasformasi menjadi daya kritis rakyat, 

di samping menunjukan kemungkinan-kemungkinan 

untuk memfungsikan semua lembaga politik dan 

kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien. 

Dalam mencapai tujuannya, STAIN Batusangkar masuk 

keranah politik ini dalam rangka memudahkan jalan 

menuju transformasi STAIN menjadi IAIN. 

Transformasi politik masyarakat telah mencapai 

puncaknya dimana kebebasan, berinterkasi, 

berkomunikasi, dan bersosialisasi, bernegosiasi sudah 

menjadi kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

Peran insan memungkinkan terjadinya trnasformasi 

bakat dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi 

politiknya sesuai dengan status dan missi hidup masing-

masing. Semua aktivitasnya dilembagakan atas dasar 

kebebasan dan kemauan sendiri, dalam relasi 

konfrontatif maupun kerjasama; yaitu dengan 

memusyawarahkan secara bersama, dalam kegiatan 

memformulasikan jawaban-jawaban dari masalah-

masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Cara 

berdialog dalam kelompok-kelompok politik secara 

terbuka; diarahkan ke upaya membangkitkan dan 

meningkatkan partisipasi politik yang kreatif, guna 
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membangun kesejahteraan umum serta budaya lembaga 

di tengah relasi-relasi kemasyarakatan, disertai rasa 

tanggung jawab penuh. Dalam kaitan ini STAIN 

Batusangkar dalam komunikasi politik, lobi politik dan 

retorika negosiasi dilakukan secara face to face dan door to 

door menuju transformasi menjadi IAIN. Keduanya 

membutuhkan ruang yang lebih personal agar tujuan 

mempersuasi lebih dalam dapat dimungkinkan 

sehingga terjadi dialog dan kompromi. Komunikasi 

politik melalui antarpersonal dapat dimulai melalui 

percakapan telepon, chatting, dan berujung dengan 

pertemuan tatap muka. Bahasa dan retorika yang baik 

dalam hal ini menjadi perlu diperhatikan. Retorika 

bertujuan memengaruhi tiap pribadi individu 

mengambil sikap secara pribadi tanpa dipengaruhi oleh 

orang yang berada disekitarnya. Retorika juga dapat 

menciptakan negosiasi yang berlangsung secara 

berkelanjutan. Dalam kontek ini STAIN Batusangkar 

telah melakukannya kepada semua stake holder di pusat 

dan daerah dengan berhubungan langsung dengan 

Mufida Yusuf Kalla istri wakil presiden dikala itu, Irman 

Gusman dan sejumlah tokoh-tokoh penting lainnya di 

pusat dan didaerah. 

Lobi yang selama ini dianggap memiliki asosiasi 

yang negatif baik di media maupun masyarakat umum, 

sering disalah artikan sebagai representasi sepihak 

kepentingan bisnis kepada orang lain. Lobi dinilai tidak 

menguntungkan, serba rahasia, atau bahkan dikaitkan 

dengan tindakan korupsi dan nepotisme. Maka dari itu, 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

177 

lobi kerap dihindari karena dianggap mampu 

mengurangi sahnya negosiasi. Padahal, lobi dan 

negosiasi saling terkoneksi satu sama lain. Melalui lobi 

yang efektif, negosiasi dapat dipastikan berjalan dengan 

sukses hal itu tidak menjadi penghalang bagi STAIN 

Batusangkar untuk memperjuangkan visi misinya dalam 

mewujudkan trasfromasi menjadi IAIN.  

Dalam proses trasnformasi STAIN, menjadikan lobi 

salah satu pendekatan yang digunakan agar tercapai 

dalam mewujudkan alih status. lobi dijadikan bagian 

dari proses transfromasi yaitu melalui sistem politik dan 

legislatif dengan berbagai cara, untuk mengajukan 

proposal kepada pemerintah atau DPR serta 

memberikan informasi yang cukup untuk membantu 

mempercepat proses transfromasi STAIN Batusangkar 

menjadi IAIN.  

Lobi yang diterapkan STAIN adalah lobi dalam 

pengertian menyampaikan ide-ide, maksud dan tujuan 

kepada pihak yang berpengaruh untuk memandang 

positif atau menerima proposal alih status STAIN 

Batusangkar Menjadi IAIN, dipermudah dan 

dilancarkan dalam prosesnya. Lobi dalam pengertian 

inilah yang telah dilakukan pimpinan STAIN dan team 

dalam mewujudkan transformasi STAIN Menjadi IAIN. 
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b. Alasan STAIN Bukittinggi Transformasi Menjadi 

IAIN 

1) Alasan Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Historis  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 

berasal dari nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Bukittinggi. STAIN Bukittingi merupakan 

transformasi status dari Fakultas Syari‘ah IAIN Iman 

Bonjol Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri, Surat Menteri Agama Nomor 196 Tahun 

1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi, 

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan 

Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 juni 1997 tentang 

Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri. Keberadaan Perguruan Tinggi 

Islam Darul Hikmah, Universitas Darul Hikmah, 

Fakultas Agama Islam Syari‘ah (FAIS) dan Fakultas 

Syari‘ah IAIN Iman Bonjol di Bukittinggi merupakan 

bagian penting dari sejarah panjang berdirinya STAIN 

Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Perguruan Islam 

Tinggi Darul Hikmah didirikan di Bukittinggi oleh 

Yayasan Darul Hikmah yang dipimpin oleh Ustadz 

Nazaruddin Thaha pada tanggal 27 Rajab 1373 H atau 

tahun 1953 dengan Dekan pertamanya adalah Sjech 

Ibrahim Musa Parabek.  

Kampus perguruan semula semula berlokasi di 

Garegeh (Ex SD17 atau SD 04 sekarang), dan pada 
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tanggal 1 Agustus 1956 Perguruan Islam Tinggi Darul 

Hikmah dipindahkan dari garegeh ke padang luar 

(terletak disebelah kanan Jalan Raya Bukittinggi – 

Padang atau sebelum SMP Standar Banuhampu). 

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah berkembang 

menjadi Universitas Islam Darul Hikmah yang 

diresmikan oleh Menteri Agama KH Ilyas pada tanggal 

18 Rabiul Awal 1377 H atau tanggal 12 Oktober 1957, 

bertempat di Gedung Olah Raga Polisi (belakang SMU 2 

sekarang) dengan Presiden/Rektor pertamanya Sjech 

Ibrahim Musa Parabek. Universits ini merupakan 

Universitas Islam yang pertama di Sumatera Tengah 

(Sumatera Barat, Riau dan Jambi). Universitas Islam 

Darul Hikmah terdiri dari 5 Fakultas yaitu: Fakultas 

Hukum Islam (Syari‘ah) di Bukittinggi (ex. Perguruan 

Islam Tinggi Darul Hikmah). Fakultas Ushuludin di 

Padang Panjang didirikan pada tanggal 12 Agustus 

1956. Fakultas Ad-Da‘wah Wal Irsyad di Payakumbuh 

didirikan pada tanggal 23 juni 1957 dan Fakultas 

Lughatul Adabiyyah di Padang didirikan pada tanggal 9 

Agustus 1957.  

Universitas Darul Hikmah di Bukittinggi terpaksa 

menghentikan kegiatannya semenjak hari Minggu 4 Mei 

1958, karena pada hari itu Tentara Pusat (APRI) 

memasuki Kota Bukittinggi dalam rangka membebaskan 

Sumatera Tengah dari pergolakan daerah. Semenjak hari 

itu gedung perkuliahan di Padang Luar yang ditempati 

semenjak tanggal 1 Agustus 1956 ditutup. Demikian 

pula keadaannya pada fakultas-fakultas yang ada di 
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Payakumbuh, Padang Panjang, Batusangkar, Solok dan 

Padang. Rektor yang mulia Sjech Ibrahim Musa Parabek 

(Alm), para pembantu rektor dan para pegawai 

mengungsi. Sedangkan Mahasiswa memanggul senjata 

dan bergabung dalam Kompi Mawar menghadapi 

tentara APRI. 

Walaupun kegiatan Universitas Darul Hikmah 

terhenti tanggal 4 Mei 1958 sampai dengan 4 Juni 1962, 

namun semangat dan keinginan masyarakat Sumatera 

Barat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam tetap 

hidup dan menyala, terbukti Yayasan Iman Bonjol yang 

dipimpin oleh bapak Drs. Azhari (alm) asal Parit Putus 

IV Angkek Canduang berhasil mendirikan Fakultas 

Sosial Politik dan Fakultas Tarbiyah Yayasan Iman 

Bonjol tanggal 5 Juni 1962 di Padang. Fakultas Tarbiyah 

ini dinegerikan tanggal 21 September 1963 dan menjadi 

cabang Fakultas Tarbiyah Syarif Hidayatullah Ciputat, 

Jakarta. 

Kemudian bapak Drs. Azhari (Ketua Yayasan Iman 

Bonjol/Wali Kota Padang), bapak Firdaus Khaerani, 

S.H. (Ketua Pengadilan Negri Bukittinggi) dan ibu Hj. 

Naemah Djambek selaku Pengurus Yayasan Iman Bonjol 

berhasil mendirikan Fakultas Agama Islam Syari‘ah 

(FAIS) Yayasan Iman Bonjol di Bukittinggi dan 

diresmikan oleh bapak Drs. Azhari selaku ketua 

Yayasan. Acara peresmian ini sempat terancam batal 

karena pihak kepolisian menolak mengeluarkan izin 

karena seluruh mahasiswa FAIS terlibat PRRI. Akhirnya 

dengan izin Allah serta melalui dialog yang cukup 
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melelahkan dan usaha yang sungguh-sungguh dari 

beliau bertiga, izin dari kepolisian diperoleh juga 

sehingga acara peresmian tersebut dapat terlaksana 

sesuai dengan rencana. 

Peresmian FAIS dilaksanakn pada senin malam 

sesudah shalat Isyajam 08.00 WSU tanggal 21 Januari 

1963 bertempat di FAIS, Yayasan Imam Bonjol 

Bukittinggi inilah diresmikan menjadi Fakultas Syari‘ah 

IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. Ketua panitia peresmian 

Fakultas Syari‘ah IAIN Imam Bonjol adalah H.A Kamal, 

S.H. sama seperti halnya Fakultas Agama Islam Syari‘ah 

(FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas 

Syari‘ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi setelah 

diresmikan pada tanggal 29 November 1966 juga tidak 

mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. 

Kantor, gedung perkuliahan dan mobil operasional 

tidak ada. Semula fakultas ini berkantor di Surau Inyiak 

Djambek dan apabila ada acara pertemuan pimpinan 

dan mahasiswa atau acara mahasiswa diadakan 

dirumah ibu Naemah Djambek disebelah kantor atau di 

lantai II Surau tersebut. 

Selanjutnya dengan inisiatif Letkol A.M Rihdwan 

Komandan KODIM Agam sekaligus menjabat Pjs. 

Danren Wijaya Wirabraja pada waktu itu ditunjuklah 

kantor Pertanian jln Sjech M. Djamil Djambek Landbow 

untuk gedung kuliah. Dua tahun setekah itu kantor 

dipindahkan dari Surau Inyiak Djambek ke Kantor 

Pertanian Landbow dan gedung kuliah pun 

dipindahkan pula ke Sekolah Gaffar Djambek di Gurun 
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Panjang (ex. Zender Tri Arga), semua tempat itu berada 

dibawah pengawasan KODIM 0304 Agam. 

Dua tahun setelah itu pada awal tahun 1970, Wali 

Kota Bukittinggi M. Asril, S.H. segera menyetujui dan 

menyerahkan dua (2) bidang tanah, yang satu (ex. 

Zender Jepang) untuk membangun gedung Fakultas 

Syari‘ah IAIN Iman Bonjol Bukittinggi di Garegeh dan 

yang lainnya (tanah wakaf Inyiak H. Hajeral (alm.) ) 

untuk perumahan dosen (sekarang ditempat itu 

dibangun SD Luar Biasa). Namun pada saat itu belum 

sempat dibangun Gedung Fakultas Syari‘ah disebabkan 

belum tersedianya dana, sehingga kampus masih tetap 

di Gurun Panjang. 

Sementara itu mahasiswa semakin bertambah 

banyak, sehingga tempat perkuliahan di Gurun Panjang 

tidak memadai lagi. Maka Pimpinan Fakultas 

mengusahakan menyewa tempat yang lebih besar. 

Didapatlah sebuah ex. gedung dengan 5 (lima) di 

Jangkak Mandiangin (sekarang kampus STIE Agus 

Salim). Perkuliahan dipindahkan lagi dari Gurun 

Panjang ke Jangkak Mandiangin dan kantor tetap di 

Pertanian Landbow. Gedung di Jangkak ditempati 

selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 1970–1972. pada tahun 

1972 pimpinan fakultas menggerakan mahasiswa untuk 

membangun 2 (dua) buah gedung perkuliahan dan satu 

kantor dilokasi yang telah tersedia di Garegeh, dan 

setelah dibangun maka tempat perkuliahan dan kantor 

dipindahkan ke Garegeh tepatnya di Jalan Paninjauan 
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Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota 

Bukittinggi. 

Fakultas Syari‘ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi 

merupakan salah satu fakultas daerah karena tidak 

berada dalam satu lokasi (Padang). Sedangkan IAIN 

Imam Bonjol Padang juga terdapat Fakultas Syari‘ah. 

Menurut ketentuan peraturan perundang- undangan, 2 

(dua) fakultas sejenis tidak boleh berada dalam satu 

IAIN, sehingga fakultas sejenis yang teradapat dalam 

satu daerah Tk.II Kabupaten/Kota harus berobah status 

menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, karena 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

setempat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 

Tahun 1977 tanggal 21 Maret 1977 beserta lampirannya 

tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 

dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1977 tanggal 

30 Juni 1977 oleh Menteri Agama di Jakarta, secara 

otomatis terjadilah pemisahan dan peralihan prinsip 

antara Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dengan Ketua 

STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. 

Semenjak berdirinya STAIN Sjech M. Djamil 

Djambek Bukittinggi dan memulai perkuliahan pada 

tahun akademik 1997/1998, semua urusan administrasi, 

pendidikan, ketenangaan, dan keuangan telah dikelola 

sepenuhnya oleh STAIN Sjech M. Djamil Djambek 

Bukittinggi. STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 

merupakan pengalihan dari Fakults Tarbiyah IAIN 

Imam Bonjol Padang berdasarkan Keputusan Presiden 
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Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 

Keputusan Menteri Agama Nomor 296 Tahun 1997 

tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

STAIN Bukittinggi, Keputusan Direktur Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 

E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih 

Kekuasaan dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut 

Agama Islam Negeri Bukittinggi tanggal 18 Desember 

2014. Tepat sejak tanggal tersebut maka resmilah IAIN 

Bukitinggi berstatus berubah dari Sekolah Tinggi 

menjadi Institut. STAIN Sjech M. Djamil Djambek 

Bukittinggi sejak 18 Desember 2014 bertepatan dengan 

25 Shafar 1436 H, telah berubah status menjadi Institut 

Agama Islam Negeri Bukittinggi. Perubahan status ini 

melalui Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, 

yang secara nasional, diresmikan 10 STAIN menjadi 

IAIN diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2014 di 

Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko 

Widodo. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 

Agama Islam Negeri Bukittinggi, organisasi institut 

terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan 

organ pengawasan. Organ pengelola terdiri dari: a). 

Rektor dan Wakil Rektor, b). Fakultas, c). Biro 
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Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, 

d). Lembaga, dan e). Unit Pelaksana Teknis. Institut 

Agama Islam Negeri Bukittinggi terdapat empat fakultas 

yaitu: Fakultas Syariah (FSYAR), Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan (FTIK), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI), dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Da‘wah 

(FUAD). 

Berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STAIN) 

Bukittinggi dan sekarang sudah bertransfromasi menjadi 

IAIN Bukittinggi seperti yang telah diuraikan di atas , 

juga tidak terlepas dari kebijakan masa lampau yakni 

politik atas dua kelompok besar yaitu nasionalis dan 

kelompok Islam. Perguruan Tinggi Islam dijadikan 

sebagai wadah dalam memberdayakan umat Islam 

dalam aspek kehidupan. Namun apakah akan menjadi 

satu aspek saja yang akan dihadapi dan diselesaikan 

umat Islam, sedangkan aspek kehidupan lebih luas dari 

yang kita pahami sebatas nilai agama atau pendidikan 

Islam sebagai membina generasi yang ahli agama atau 

beragama?. Tentu jawabannya tidak, umat Islam 

khususnya di Bukit Tinggi semakin hari, semakin 

komplek persoalannya. Dengan perubahan status 

STAIN ke arah yang lebih tinggi, setidaknya akan 

mampu secara bertahap untuk menjawab sebagian 

kebutuhan umat Islam tersebut dari segi pendidikan.  

Dalam sejarahnya bahwa STAIN Bukittingi 

merupakan upaya memenuhi tuntutan kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan Islam. Tidak saja ini 

dianggap sebagai akomodir penguasa atas kelompok 
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Islam. Bahwa dengan harapan adanya STAIN Bukittingi 

mampu mewadahi peran dan keberadaan masyarakat 

muslim dalam aspek kehidupan yang beragam. Namun 

dalam perjalanannya, transformasi sosial, ekonomi, 

politik, pemahaman agama, pergeseran nilai dan pola 

hidup yang secara dinamis selalu berkembang. Hingga 

pada akhirnya STAIN Bukittingi perlu peningkatan dan 

pengembangan ke arah yang lebih luas. Terlebih lagi 

memasuki era baru 4.0 ini, tantangan baru STAIN 

Bukittingi menjadi Perguruan Tinggi Islam harus 

mampu menangkap tantangan global tersebut. Di mana 

pada abad ini menghadapi masyarakat yang semakin 

kompleks, perkembangan iptek yang semakin maju. 

Sehingga menuntut STAIN Buktitinggi harus 

bertransfromasi menjadi lembaga yang lebih tinggi yaitu 

IAIN Bukittinggi yang sekarang sedang  proses 

transformasi untuk menjadi UIN. Dengan transfromasi 

tersebut lebih mampu lagi menerjemahkan tantangan 

dan peluang era abad 4.0 ini. 

  

2) Alasan Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Filosofis 

STAIN Bukittinggi terus berusaha untuk 

transformasi, terutama pada penyelenggaraan 

pendidikan komprehensip yang selalu berupaya terus 

menerus, berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga 

dapat menjangkau pada perluasan dan pengembangan 

sistem pendidikan Islam yang baik. Penataan 

kelembagaan yang bersifat komprehensif dan 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

187 

menyeluruh, baik pada tingkat konsep maupun pada 

penyelenggaraan. Apalagi STAIN Bukittinggi telah 

bertransfromasi menjadi IAIN dan mempersiapkan diri 

menjadi universitas. Transformasi dilakukan melalui 

lembaga maupun tenaga kependidikan. Transformasi 

dilakukan pada aspek kurikulum (matreri), pendekatan, 

metodologi perbaikan pada aspek manajemen STAN itu 

sendiri.  

STAIN Bukittinggi bertransformasi menjadi IAIN 

Bukittinggi, juga dalam proses menuju Universitas Islam 

Negeri telah melakukan beberapa transformasi; pertama, 

melakukan transformasi visi misi dan tujuan lembaga. 

Mengembangkan landasan filosofis dan teori yang akan 

dikembangkan di bawah kerangka dasar kerja spiritual. 

Seluruh aktivitas intelektual dan proses STAIN 

senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai agama, yang mana 

tujuan akhir dari seluruh aktivitas pendidikan sebagai 

upaya menegakkan ajaran agama dengan 

memanusiakan manusia dalam konteks kehidupan. 

Kedua; STAIN Bukittinggi berusaha untuk 

meyeimbangkan antara disiplin ilmu agama dan umum 

dengan pengembangan intelektualitas dalam bentuk 

program kurikulum pendidikan. Ketiga, STAIN berusaha 

untuk mengembangkan pendidikan yang berwawasan 

kebebasan berbasis ilahiyah, sehingga insan akademik 

STAIN Bukittinggi dapat melakukan pengembangan 

keilmuan secara maksimal. STAI Bukittinggi diharapkan 

memiliki kepekaan terhadap materi-materi baru yang 

aktual. Terlebih zamanm 4.0 sekarang ini dimana arus 
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informasi dan komunikasi yang semakin kompetitif 

yang tidak terbendungkan lagi. Keempat, 

Mengembangkan pendidikan Islam yang berwawasan 

kebudayaan dan masyarakat, pendidikan yang 

berwawasan kebebasan dan demokrasi, pendidikan 

yang mencerdaskan dan menyenangkan. 

 

3) Alasan Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Ekonomis 

Pada zaman pasca modern atau globalisasi sekarang 

ini, yang sebagian manusianya cenderung 

mengutamakan kesejahteraan materi dibandingkan 

kesejahteraan rohani, membuat ekonomi menjadi 

perhatian yang sangat besar, tidak banyak orang yang 

mementingkan peningkatan spiritual. Kecendrungan 

tersebut diatas sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

budaya terutama dalam bidang tekhnologi, kesenian, 

dan pariwisata serta ekonomi, berbagai produk baru 

yang semakin canggih ditawarkan, dan hal-hal yang lain 

yang berkenaan dengan perekonomian sehingga situasi 

seperti ini membuat kebanyakan orang berusaha 

mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Dalam 

kondisi seperti ini STAIN Bukittinggi mengambil bagian 

untuk transformasi menjadi IAIN dengan penawaran 

konsep pembelajaran agama bervariasi dengan berbagai 

jurusan yang ditawarkan berdaskan konsep agama 

untuk membendung kecenderungan tersebut kepada 

mahasiswa. 
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Dalam tujuan transformasi STAIN Bukittinggi 

menjadi IAIN dari bisa dilihat dari: Pertama, pemerintah 

memang telah dilaksanakan program wajib belajar 

sembilan tahun. Namun belum menunjukkan capaian 

yang memuaskan, ini menunjukan rendahnya tingkat 

pendidikan, dan tentunya akan berimplikasi pada 

penyediaan sumber daya manusia yang kurang 

berkualitas. STAIN Bukittinggi sebagai penyedia 

layanan pendidikan mengisi kelanjutan pembinaan 

lulusa SLTA dengan memberikan tawaran kuliah di 

STAIN Bukittinggi. STAIN Bukittinggi memberikan 

berbagai jurusan yang tentunya hemat dari segi 

pembiyaan kuliah karena tempat sudah dekat di daerah 

mereka. Krisis multidimensi yang dialami, upaya 

pemulihan ekonomi yang nampaknya masih berjalan 

lamban, dan biaya pendidikan yang semakin meningkat 

baik SLTP, SLTA maupun perguruan tinggi a akan lebih 

memperlemah kemampuan orang tua dan masyarakat 

dalam menyekolahkan anak-anaknya. Tingginya angka 

tidak melanjutkan sekolah, dapat menjadi indikator 

lemahnya kemampuan ekonomi orang tua dalam 

melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Ini 

menunjukkan bahwa ada persoalan mendasar, yaitu 

sebagian besar dari masyarakat yang belum menikmati 

pendidikan yang sesungguhnya adalah hak dan 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. 

STAIN Bukittinggi tarnsfromasinya hadir dengan 

sederetan jurusan yang jitu untuk meningkat SDM 

didaerah ini. Kedua, pengembangan sistem pendidikan 
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STAIN setelah transfromasi menggunakan pendekatan 

yang lebih integratif ilmiah dengan berdasarkan kepada 

ajaran Islam. Pendekatan menyeluruh ini mempunyai 

implikasi ekonomi setelah lulus dimana mahasiswa 

mampu beradaptasi dengan dunia kerja karena telah 

dibekali dengan ilmu yang sesuai dengan 

perkembangan kekinian. 

Ketiga; bagi anak-anak di daerah ini yang sulit 

untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan 

yang bermutu jauh-jauh keluar kota, STAIN Bukittinggi 

dengan sederetan transformasinya hadir memberikan 

solusi untuk pendidikan yang terjangkau dan 

berkualitas dengan berbagai macam pilihan program 

studi. 

 

4) Alasan Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Psikologis  

Dengan sederatan permasalah yang dihadapi 

ditengah masyarakat seperti biaya pendidikan yang 

mahal, STAIN Bukittingi 1) memberikan pembiayaan 

kuliah yang terjangkau dan mudah. 2) berusaha 

memahami kecenderungan anak-anak tamatan SLTA 

yang akan melanjutkan kuliah. Terlebih sekarang era 

digitalisasi dan modernisasi membuat ruang dan jarak 

tidak menjadi persoalan dalam proses perkuliahan.  

Peran aktif dunia pendidikan tinggi untuk 

memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap 

tatanan kehidupan normal baru (new normal life) terkait 

perubahan era zaman sekarang. Sebab, new normal life ini 
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menuntut masyarakat untuk mampu berdaptasi dengan 

situasi dan lingkungan yang baru. Dikatakan, dalam 

tatanan kehidupan normal baru, masyarakat perlu sadar 

dan patuh dalam mengubah pola hidup. Masyarakat 

harus mampu beradaptasi dengan situasi dan 

lingkungan baru, yang mengharuskan mereka 

memperkuat kekebalan tubuh jasmani. Selain itu, 

masyarakat juga harus mampu beradaptasi dalam 

rutinitas mereka, dengan mengurangi kontak fisik, 

menghindari kerumuman, bekerja dan bersekolah dari 

rumah saja. 

Zaman globalisasi sekarang ini menuntut adanya 

transformasi perilaku, budaya, dan nilai-nilai yang ikut 

tergerus dalam proses transformasi. Di sinilah peran 

pendidikan tinggi sangat dibutuhkan untuk 

memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat 

agar mereka mampu bertransformasi secara baik dalam 

menghadapi dunia modern. Proses transformasi STAIN 

Bukittingi membutuhkan perjuangan. terlebih 

mengubah kebiasaan pola kerja dan perilaku yang 

sudah dijalani bertahun-tahun. Selain itu, ada resistensi 

terhadap transformasi STAIN Kondisi tersebut tidak 

hanya terjadi di dalam kampus saja seperti respons 

dosen dan mahasiswa, tetapi juga di kalangan 

masyarakat umum. 
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5) Alasan Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Sosiologis  

Dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi 

pendidikan, STAIN Bukittinggi terus berupaya 

melakukan peningkatan jumlah dan kualitas dosen dan 

tenaga kependidikan baik melalui usulan penerimaan 

CPNS maupun pengangkatan tenaga kontrak/honorer. 

Pada saat yang sama, penguatan manajemen pendidikan 

terus dilakukan melalui wewenang otonomi perguruan 

tinggi (PT). Dengan diberikannya otonomi ini, STAIN 

Bukittinggi merasa diberi tanggung jawab yang lebih 

besar dan keleluasaan untuk mengelola sumber daya 

yang dimiliki dengan tetap berdasar pada prinsip 

akuntabilitas publik, apalagi sekarang STAIN yang 

sudah bertransfromasi menjadi IAIN Bukittinggi juga 

dalam proses transfromasi menjadi Universitas Islam 

Negeri.  

Otonomi ini sangat penting artinya bagi STAIN 

Bukittinggi untuk membangun iklim kebebasan 

akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi 

dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, dan pengembangan 

kelembagaan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh 

STAIN Bukittinggi antara lain adalah: 

1. Peningkatan Akses Pelayanan akademik  

Pelayanan akademik di STAIN Bukittinggi juga 

ditingkatkan antara lain melalui penambahan sarana 

dan prasarana STAIN. Tahun 2016 STAIN yang 

bertransfromasi menjadi IAIN Bukittinggi mendapat 

bantuan dana SBSN sebesar 36 milyar, yang kesemuanya 
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itu diperuntukkan untuk meningkat mutu dan kualitas 

sarana dan prasarana perkuliahan dengan membangun 

ruang belajar belajar bagi mahasiswa dan fasilitas 

lainnya.  

 

2. Peningkatan Mutu Pendidikan  

Untuk STAIN Bukittinggi telah melakukan penataan 

kelembagaan terlebih setelah bertransfromasi mejadi 

IAIN. Dan terbukti telah di akreditasi oleh lembaga 

akreditasi yang independen dan banyak jurusan-jurusan 

yang sudah terakreditasi A. Dengan hasil tersebut 

STAIN terus melakukan peningkatkan kualitas 

pengelolaan program studi yang dilaksanakan secara 

teratur, efisien dan efektif melalui peningkatan kinerja 

proses dan peluasan jangkauan pelaksanaan program 

studi.  

 

3. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan 

Pemantapan penerapan paradigma baru pendidikan 

tinggi oleh pemerintah pusat yaitu memberikan 

kewenangan yang lebih luas kepada STAIN terlebih 

setelah bertransfromasi menjadi IAIN, memberikan 

ruang yang cukup untuk merencanakan dan mengelola 

sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab 

dan terkendali (accountability). Hal tersebut mendorong 

STAIN untuk melaksanakan dengan melakukan 

penerapan mekanisme perencanaan program dan 

penganggaran terpadu melalui mekanisme block grant 

berdasarkan kompetisi berjenjang (competitive based 
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funding mechanism) yang mengacu ke kualitas (merit 

based tiered competition) yang didahului dengan evaluasi 

diri secara berkelanjutan dengan melibatkan semua 

komponen pimpinan, dosen dan civitas akademik 

lainnya yang berkaitan dengan akademik, dan proses 

perencanaan. Hal ini juga yang mendorong STAIN 

Bukittinggi untuk menghasilkan keluaran yang 

sebanding dengan pembiayaan yang diterima. Semenjak 

tahun 2018 IAIN Bukittinggi sudah menjadi BLU, 

artinya IAIN Bukittinggi sudah diberi kesempatan 

penuh untuk mengelola anggaran sendiri.  

Disisi lain STAIN Bukittinggi terus meningkatkan 

kerjsama dengan semua kalangan dan lapisan 

masyarakat. Ini bertujuan untuk pemanfaatan sumber 

daya pendidikan baik dari hasil lulusan maupun yang 

sedang dalam proses pendidikan. Ini dilakukansecara 

terpadu dan efisien untuk menunjang kelancaran 

penyelenggaraan pendidikan, studi kasus dan 

pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama 

antarperguruan tinggi, pemerintah daerah; dan lembaga 

lainnya. 

 

6) Alasan Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Antropologis 

Alasan Transformasi STAIN Bukittinggi dari Aspek 

Antropologis saling mentransfer pengetahuan yang 

dimiliki segenap civitas akademik untuk memahami dan 

menginterpretasi lingkungan dan pengalaman, serta 

menjadi kerangka landasan dalam mewujudkan 
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transformasi. transfer budaya dalam bentuk pemikiran 

transformasi aturan, petunjuk, rencana, dan strategi, 

kepada sesama warga STAIN agar tercapai apa yang 

diinginkan bersama.  

Kerangka berpikirnya adalah bagaimana 

mengembangkan STAIN menjadi lebih maju dan 

berkembang di tengah masyarakat melalui transformasi 

program-program, sehingga menajdikan STAIN sebagi 

pusat pendidikan berusaha menemukan pola budaya 

belajar yang bervariasi di masyarakat yang dapat 

menciptakan suatu trnformasi STAIN itu sendiri dan 

masyarakat luas.  

Transformasi STAIN Bukittinggi menjadi IAIN 

adalah transformasi pengetahuan, nilai dan peraturan 

yang dimiliki masyarakat, dimana pengetahuan, nilai 

dan aturan tersebut menjadi pedoman hidup untuk 

bertingkah laku bagi STAIN dan masyarakat. Aturan, 

nilai dan pengetahuan didapat melalui proses belajar 

yang sifatnya turun temurun kemudian, jika anggota 

kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan 

tersebut tidak mengikuti apa yang menjadi aturan dan 

nilai serta pengetahuan bersama , akanmuncul suatu 

sangsi sosial dan didalam kebudayaan itu ada simbol 

Kebudayaan sebagai kekuatan identitas dari 

kebudayaan itu. Peran STAIN Bukittinggi setelah 

transformasi adalah menghadirkan pendidikan yang 

lebih bervariasi dalam proses pembelajaran 

pengetahuan ketrampilan dan nilai kepada mahasiswa 
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dengan mengunakan STAIN Bukittinggi sebagai pusat 

studi dan pengembangannya. 

Adanya perkembangan zaman yang semakin cepat, 

membutuhan waktu yang banyak untuk dapat 

memahamai kebudayaan masyarakat yang dimiliki oleh 

kelompok-kelompok sosial.untuk itu diperlukan 

metode-metode yang baru untuk mempelajari 

kebudayan ini dan diperlukan kerja sama antara 

pendidik dan antropolog untuk menganalisis dan 

mencari potensi-potensi kebudayaan yang dapat 

menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan 

zaman yang ada dan memikirkan kesiapan sosial 

budaya masyarakat dalam menghadapi perubahan 

sosial budaya. 

 

7) Alasan Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Globalisasi 

STAIN Bukittinggi adalah salah satu STAIN yang 

ada di Sumatera Barat, yang transformasi menjadi IAIN. 

Ini merupakan usaha gigih unsur pimpinan dan tokoh 

masyarakat, internal maupun exsternal dalam usaha 

mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lengkap 

di daerah ini, yang dahulunya dimulai dari sistem 

pendidikan pesantren yang sederhana, madrasah 

(diniyah dan non diniyah) sampai ke tingkat perguruan 

tinggi.  

Keberadaan STAIN Bukittinggi erat kaitannya 

dengan cita-cita masyarakat di daerah ini yang ingin 

memajukan ajaran-ajaran Islam kususnya di Sumatera 
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Barat dan umumnya di Indonesia. Setelah mengalami 

proses perjuangan melawan imperialis yang panjang, 

umat Islam mengalami keterbelakangan dan 

keterpecahan di semua aspek kehidupan. Tercatat dalam 

sejarah bahwa bahwa perguruan tinggi Islam pertama 

telah ada di Padang Sumatera Barat. Tepatnya pada 

tanggal 9 Desember 1940, di bawah pimpinan Mahmud 

Yunus.  Ketika itu terdiri dari dua Fakultas, yaitu 

Syari‘at atau Agama dan pendidikan serta Bahasa Arab. 

Tujuan yang diinginkan pada waktu itu adalah untuk 

mendidik dan mencetak ulama-ulama yang handal dan 

berwawasan luas. STAIN Bukittinggi adalah bahagian 

dari sekolah Tinggi Tersebut yang sebelumnya 

bergabung dengan IAIN Imam Bonjol Padang. 

Era globalisasi terutama dalam bidang pendidikan, 

STAIN Bukittinggi harus membuka diri sebagai institusi 

pendidikan yang mampu berperan dan berkontribusi 

lebih terhadap umat. STAIN Bukittinggi harus 

beradaftasi terhadap lingkungan global yang terus 

berubah, dan hasilnya STAIN sudah menjadi IAIN dan 

selanjutnya sedang dalam persiapan untuk menjadi 

Universitas Islam Negeri.  

Salah satu peran IAIN Bukittinggi adalah 

menghilangkan dikotomis (pemisahan) antara ilmu 

agama dan ilmu umum yang merupakan warisan 

imperialis masa lampau. Pendekatan tersebut di 

samping tidak sejalan dengan era reformasi dan 

globalisasi, juga akan merendahkan mentalitas umat 

Islam. Lebih dari itu, pendekatan dikotomis tidak sejalan 
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dengan semangat al-Qur‘an yang tidak mengenal 

pemisahan antara urusan dunia dan akhirat. 

Dalam konteks ini, setelah bertransfromasi menjadi 

IAIN, STAIN Bukittinggi diharapkan mampu 

mempelopori penggunaan pendekatan integralistik, 

yaitu pendekatan yang melihat adanya hubungan 

fungsional antara pengetahuan agama dengan 

pengetahuan umum. 

Bertolak dari pengalaman sejarah perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekuler 

(dikotomis), yang terpisah dari ilmu keagamaan 

(keislaman), peran STAIN Bukittinggi akan semakin 

nyata setelah bertransfromasi menjadi IAIN atau 

menjadi lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Untuk 

menjawab keprihatinan yang dikhawatirkan oleh 

sebahagian kalangan tersebut, peran IAIN menjadi 

alternatif kelembagaan pendidikan tinggi Islam yang 

mampu mematahkan sistem dualisme, dikotomis, serta 

sekularisme sains dan teknologi. 

Perkembangan sains dan teknologi yang diproduk 

oleh STAIN akan tampak lebih holistik karena 

mengedepankan pendekatan naqliyah dan aqliyah atau 

bersumber pada ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat 

kauniyah jika STAIN bertransformasi menjadi lembaga 

pendidikan yang lebih besar. STAIN memadukan 

konsep ilmu yang menawarkan ilmu-ilmu naqliyah (al-

Qur‘an, hadis, fiqih, tauhid, tasawuf, sejarah 

kebudayaan Islam) sebagai pengetahuan dasar umum 

bagi mahasiswa, melandasi disiplin ilmunya masing-
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masing. Langkah ini akan menghasikan sosok pribadi 

dalam disiplin ilmu apapun diharapkan dapat 

mengembangkan konseptualisasi Islami dalam karya 

ilmiahnya, studi kasusnya, dan pengamalannya.  

Integrasi keilmuan yang akan dikembangkan di 

IAIN diharapakan mampu mengembangkan seluruh 

disiplin ilmu dan profesi, dan akan memungkinkan 

lebih kontributif bagi percepatan kemajuan sains dan 

teknologi. Ruang lingkup kajian keilmuan yang digarap 

oleh IAIN lebih luas dibanding dengan STAIN dahulu. 

Dan IAIN Bukit Tinggi sekarang sedang bersiap-siap 

untuk menjadi Universitas yang nantinya diharapkan 

akan jauh lebih luas dan mendalam di bandingkan 

dengan IAIN, sekaligus sangat besar peran dan 

pengaruhnya dalam memberikan manfaat nyata bagi 

pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

jika sudah menjadi Universitas. 

 

8) Alasan Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Politik 

 Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang 

signifikan dengan kualitas pendidikan yang 

diselenggarakan. Sedangkan kualitas pendidikan 

berbanding lurus dengan kejelasan tujuan dan arah 

kebijakan yang hendak dicapai. Standar kualitas 

merupakan perwujudan dari komitmen kolektif untuk 

menjadi bangsa yang unggul, maju, dan berperadaban. 

Oleh karena itu, keunggulan pendidikan menjadi 

indikator majunya suatu bangsa, sebaliknya rendahnya 
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daya saing bangsa merupakan pencerminan dari 

rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan.  

Untuk mencapai kemajuan dan keunggulan 

dibidang pendidikan di atas, oleh pemerintah Republik 

Indonesia telah diterbitkan berbagai peraturan dan 

perundang-undangan. Diantaranya terkait dengan 

Transformasi kelembagaan yaitu: Pertama; Peraturan 

menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tentang 

pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi 

negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin 

perguruan tinggi swasta. Pendirian dan perubahan PTN 

dan PTS bertujuan: meningkatkan akses, pemerataan, 

mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh 

wilayah Indonesia; dan meningkatkan mutu dan 

relevansi studi kasus ilmiah serta pengabdian kepada 

masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. 

Sedangkan Institut adalah menyelenggarakan jenis 

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan 

pendidikan vokasi dan/ atau profesi dalam sejumlah 

rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, 

melalui: program sarjana; program magister; program 

doktor; program diploma tiga; program diploma empat 

atau sarjana terapan; program magister terapan; 

program doktor terapan; dan/atau program profesi, 

yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi 

pada program sarjana. 

Kedua; peraturan menteri agama republik indonesia 

nomor 15 tahun 2014 Tentang perubahan bentuk 

perguruan tinggi keagamaan menimbang mengingat 
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dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agama 

republik indonesia, bab II perubahan bentuk Pasal 2 

Perubahan bentuk PTK bertujuan untuk: a. 

meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan; b. 

meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran 

pendidikan tinggi keagamaan; dan c. meningkatkan 

mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan 

tinggi keagamaan. Pasal 3 Perubahan bentuk PTK 

dilakukan atas dasar: a. kebutuhan masyarakat; b. 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau 

seni; c. kebutuhan pembangunan nasional; dan d. 

pertumbuhan jumlah mahasiswa. Pasal4 Perubahan 

bentuk PTK meliputi: a Sekolah Tinggi menjadi Institut; 

b. Institut menjadi Universitas; dan c. penggabungan 

dari dua PTK atau TinggiIInstitutIUniversitas. 

Transformasi STAIN Bukittinggi menjadi IAIN 

secara politik di pengaruhi juga oleh kedua peraturan 

tersebut. Pemerintah membuka peluang kepada 

perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk 

bertransformasi dengan tujuan-tujuan yang termuat 

dalam peraturan tersebut. Terlebih semenjak reformasi 

yang dimulai pada tahun 1998. dengan semangat 

desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang 

membawa gerakan semangat reformasi kepada penataan 

system pendidikan nasional menjadi menu utama. 

Dengan menelusuri prinsip–prinsip penerapan yang 

diatur dalam berbagai peraturan perundang– undangan 

terkait. 

 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

202 

2.  Proses Transformasi STAIN Menjadi IAIN di 

Sumatera Barat  

a. Proses Transformasi STAIN Batusangkar Menjadi 

IAIN 

1) Proses Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Historis 

Transformasi STAIN Batusangkar merupakan 

rangkaian sejarah yang panjang. Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan STAIN Batusangkar ini yang 

sebelumnya adalah Jurusan Tarbiyah, sebuah institusi 

pendidikan yang tertua di Batusangkar.  

Pada tahun 2012 dilakukan persiapan untuk 

bertransformasi dari STAIN menjadi IAIN. Beberapa 

persiapan yang dilakukan adalah pembentukan Panitia 

Alih Status dan dilanjutkan dengan pembuatan 

proposal. Dalam proses alih status ini IAIN Batusangkar 

mendapat banyak dukungan baik secara eksternal 

maupun internal. Dukungan secara eksternal diberikan 

oleh Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor: 01/ 

REG/ 65 B/ 2012 tanggal 27 April 2012, Ketua DPRD 

Sumatera Barat dengan surat Nomor 070/ 454/ DPRD-

2012 dan Bupati Tanah Datar dengan surat Nomor: 844/ 

544-kesra/ 2012 tanggal 2 Mei 2012. Dukungan secara 

internal diberikan oleh dosen, karyawan, mahasiswa 

dan civitas akademika lainnya. 

Penyerahan proposal ke Kementerian Agama 

dengan nomor agenda 53 pada tanggal 15 Mei 2012 dan 

dilakukan dengan dukungan baik eksternal maupun 

internal. Setelah itu, dilakukan presentasi proposal alih 
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status pada tangal 26 September 2013. Pada tanggal 2 s.d 

3 April 2014 dilakukan konsinyering proposal alih 

status. Namun STAIN Batusangkar belum termasuk 

kategori prioritas untuk alih status tahun 2014. 

Pada tanggal 29 September 2015 dilaksanakan 

harmonisasi draf Peraturan Presiden tentang alih status 

di Kemenkumham RI antar berbagai kementerian 

terkait. Selanjutnya hasil harmonisasi dari 

Kemenkumham dikirimkan ke Menpan-RB untuk 

persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Sekretariat 

Negara untuk pembuatan Perpres. Setelah melalui 

proses panjang, akhirnya terbitlah PERPRES Nomor 147 

Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang 

Perubahan STAIN Batusangkar menjadi IAIN 

Batusangkar dan diundangkan tanggal 28 Desember 

2015. Perubahan inilah yang berimplikasi terhadap 

pengembangan kelembagaan di IAIN Batusangkar. 

Berawal dari fakultas tarbiyah, Transformasi 

fakultas ini menjadi cikal bakal terbentuknya STAIN 

Batusangkar yang bertransfromasi menjadi IAIN. 

Transformasi fakultas Tarbiyah ini menjadi IAIN 

Batusangkar telah melewati beberapa periode. Periode 

itu adalah: (1) periode persiapan, (2) periode Fakultas 

Tarbiyah IAIN Imam Bonjol di Batusangkar, (3) periode 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Batusangkar, dan 

(4) periode Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

STAIN Batusangkar dan IAIN Batusangkar.  
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(a) Periode Persiapan Pendirian Fakultas Tarbiyah  

Sebelum berdirinya STAIN Batusangkar di 

Kabupaten Tanah Datar, telah ada Perguruan Tinggi 

Pendidikan Guru (PTPG) yang terletak di Bukit Gombak 

Batusangkar pada 1 September 1954 - 1956. Sesudah itu, 

pada 1 September 1958, PTPG diintegrasikan dengan 

FKIP Universitas Andalas di Bukittinggi. Selanjutnya 

FKIP ini berubah status menjadi IKIP Padang (sekarang 

Universitas Negeri Padang). Keadaan ini menyebabkan 

masyarakat Tanah Datar kehilangan aset yang sangat 

berharga yaitu tidak adanya perguruan tinggi di 

Kabupaten Tanah Datar. Hal demikian menimbulkan 

motivasi dan keinginan yang kuat dari masyarakat dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk 

memiliki sebuah perguruan tinggi untuk menampung 

para pelajar tamatan sekolah menengah atas, madrasah 

aliyah, pondok pesantren, PGA, dan sekolah persiapan 

STIAIN atau sekolah menengah atas lainnya, yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Begitu 

juga bagi guru agama yang ingin mendalami ilmu 

agama Islam secara formal untuk mendapatkan gelar 

Sarjana.  

Sementara itu, di beberapa daerah tingkat II lainnya 

telah berdiri pula fakultas keagamaan, seperti Fakultas 

Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Dakwah di 

Solok, Fakultas Syariah di Bukittinggi, dan Fakultas 

Adab di Payakumbuh. Keadaan ini semakin mendorong 

masyarakat Tanah Datar untuk segera mendirikan pula 

satu Perguruan Tinggi Agama Islam di Kabupaten 
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Tanah Datar. Upaya pembentukan sebuah Perguruan 

Tinggi Agama Islam di Kabupaten Tanah Datar dimulai 

dari pembentukan Panitia Persiapan Pendirian 

Perguruan Tinggi Agama Islam yang diketuai oleh 

Mahyudin Algamar (Bupati Tanah Datar pada waktu 

itu) dan terwujud secara resmi pada tahun 1968.  

Setelah Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Agama 

Islam berjalan beberapa bulan, statusnya ditingkatkan 

menjadi Fakultas Tarbiyah Swasta untuk persiapan 

STAIN yang berlokasi di Kubu Rajo Lima Kaum 

Batusangkar di atas tanah seluas 11.026 M2. Usaha ini 

semakin didukung oleh tingginya antusias masyarakat 

Kabupaten Tanah Datar yang dibuktikan dengan adanya 

kegairahan putra-putri mereka untuk melanjutkan 

pendidikan di fakultas ini. Realitas tersebut menjadi 

potensi utama untuk beralih status dari swasta menjadi 

negeri dalam bentuk sebuah fakultas yang berada dalam 

naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam 

Bonjol Padang. Peralihan tersebut berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama RI No. 238 tanggal 20 Mei 

1971. Dengan demikian fakultas swasta ini resmi 

menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri dengan status 

Fakultas Muda dengan program pendidikan tingkat 

Sarjana Muda (B.A). 
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(b) Periode Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol 

Padang  

Pada tanggal 20 Mei 1971 berdiri Fakultas Tarbiyah 

IAIN Imam Bonjol Padang di Batusangkar. Oleh sebab 

itu, setiap tanggal 20 Mei diadakan hari ulang tahun-nya 

oleh civitas akademika dengan melakukan sejumlah 

kegiatan yang sesuai dengan visi-misi Fakultas. Pada 

awal berdirinya, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol 

berstatus Fakultas Muda yang hanya boleh membuka 

program sarjana muda (BA). Hal ini didasari oleh Surat 

Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 238 tanggal 20 

Mei 1971.  

Pada tahun 1974 dan 1975, ada kebijakan Menteri 

Agama RI yaitu tentang rasionalisasi kelembagaan yang 

isinya tidak dibenarkan ada dua fakukltas yang sama 

pada satu perguruan tinggi. Maka Fakultas Tarbiyah 

IAIN Imam Bonjol di Batusangkar akan ditarik ke 

induknya yaitu ke IAIN Imam Bonjol Padang dan tidak 

boleh lagi menerima mahasiswa baru. Namun dalam 

keadaan itu, masyarakat Batusangkar dan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Datar berupaya dengan sungguh-

sungguh untuk mempertahankannya. Hasilnya, 

Fakultas Tarbiyah tidak jadi ditarik ke Padang tetapi 

malah diberi izin oleh Rektor (Drs. H. Sanusi Latif) 

untuk menerima kembali mahasiswa baru pada tahun 

1976 dengan persyaratan: (1) harus ada asrama 

mahasiswa; (2) harus ada Yayasan Penyantun; dan (3) 

jumlah mahasiswa baru minimal 40 orang. Semua 

persyaratan tersebut akhirnya dapat dipenuhi oleh 
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civitas akademikanya atas dukungan masyarakat dan 

para tokoh.  

Pada tahun 1982 keluar Keputusan Menteri Agama 

No. 69 Tahun 1982 tentang Peningkatan Status Fakultas 

Tarbiyah dari Fakultas Muda menjadi Fakultas Madya. 

Dengan demikian semenjak tahun 1982, Fakultas 

Tarbiyah IAIN Imam Bonjol di Batusangkar berhak 

menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral dan 

strata satu (S1) dengan gelar Drs (Doktorandus) dan 

jurusan yang ada pada waktu itu yaitu jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Kemudian pada tahun 

akademik 1992/1993, Fakultas Tarbiyah membuka 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pembukaan 

jurusan baru ini disebabkan adanya tuntutan bahwa 

setiap Fakultas Madya diwajibkan memiliki sekurang-

kurangnya dua Jurusan. Pada tahun akademik 

1996/1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol 

Batusangkar membuka lagi Jurusan Kependidikan Islam 

(KI). Maka sejak berdirinya (tahun 1971 sampai dengan 

1997, 26 tahun), Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol 

mempunyai tiga jurusan yaitu PAI, PBA dan KI. 

Selanjutnya pada tahun 1997 beralih 

 

(c) Periode STAIN Batusangkar (Status menjadi 

STAIN Batusangkar) 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 

1997 tertanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri 

Agama RI No.285 tahun 1997 tanggal 1 Juli 1997. Maka 

Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang di 
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Batausangkar secara resmi beralih status menjadi 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mahmud 

Yunus Batusangkar (disebut dengan STAIN 

Batusangkar). Pada periode ini terdapat dua jurusan 

yaitu Jurusan Tarbiyah dan Syari‘ah. Jurusan Tarbiyah 

memiliki sembilan program Studi yaitu Pendidikan 

Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), 

Kependidikan Islam (KI), Tadris Bahasa Inggris (TBI), 

Tadris Matematika, Tadris Biologi, Tadris Fisika, 

Manajemen Pendidikan Islam (MPI), dan Pendidikan 

Guru Raudhatul Athfal (PGRA). Periode ini berjalan 

sampai alih status pada tahun 2015. Dengan demikian, 

nama jurusan Tarbiyah STAIN Batusangkar berganti 

nama menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

(FTIK) IAIN Batusangkar dan nama program studi 

menjadi jurusan.  

Sedangkan Jurusan  Syari‘ah terdiri dari; Ahwal al-

Syakhshiyyah (Hukum Kekeluargaan Islam), Perbankan 

Syariah, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 

Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), 

Ilmu Qur‘an dan Tafsir, serta Program Studi Ilmu Hadis.  

 

(d) Periode IAIN Batusangkar  

Keinginan civitas akademika STAIN Batusangkar 

untuk bertranformasi ke tingkat yang lebih tinggi (IAIN 

dan UIN) tidak pernah berhenti. Untuk itu, pada tahun 

2012 dibentuk panitia alih status dari STAIN ke IAIN 

Batusangkar menyusun dokumen alih status, dan 

memprosesnya ke kementerian yang terkait. Proses ini 
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didukung oleh sivitas akademika, Ketua DPRD 

Sumatera Barat dengan surat Nomor 070/454/DPRD-

2012 dan Bupati Tanah Datar dengan surat Nomor: 

844/544-kesra/2012 tanggal 2 Mei 2012, Gubernur 

Sumatera Barat melalui surat Nomor: 

01/REG/65B/2012 tanggal 27 April 2012, dan tokoh-

tokoh Sumatera Barat yang ada di daerah dan di Pusat. 

Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya pada 

tanggal 23 Desember 2015 keluarlah PERPRES Nomor 

147 Tahun 2015, diundangkan tanggal 28 Desember 2015 

tentang alih status STAIN menjadi IAIN Batusangkar.  

Peralihan ini Menjadikan jurusan Tarbiyah STAIN 

Batusangkar beralih status menjadi Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar dengan struktur 

organisasi dekan dan tiga pembantu dekan serta 

sejumlah program studi menjadi jurusan (Ortaker IAIN 

Batusangkar tahun 2016). Inilah periode awal berdirinya 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN 

Batusangkar (disingkat FTIK). Selain itu pengembangan 

FTIK IAIN Batusangkar tidak lepas dari budaya 

Minangkabau yang berciri Adat basandi syarak, Syarak 

basandi kitabullah. Untuk itu, FTIK berkomitmen 

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang 

telah mengakar dalam masyarakat.  

 

(e) Persiapan Naskah Akademik 

Langkah pertama adalah merumuskan kembali visi 

misi STAIN Batusangkar. Ini dilakukan secara cermat 

secara bersama-sama. Visi yang dijadikan sudut 
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pandang ke masa depan dalam untuk mewujudkan 

tujuan STAIN yang berpengaruh langsung pada misi 

sekarang, dan masa yang akan datang. Misi STAIN 

merupakan keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan, 

berupa kegiatan apa, yang sedang atau segera 

dilaksanakan oleh STAIN Batusangkar. Visi sebagai arah 

pijakan melaksanakan kebijakan STAIN 

dikomunikasikan ke pihak eksternal atau stakeholders. 

Misi merupakan tugas untuk mewujudkan visi 

STAIN Batusangkar. Visi dan misi STAIN berfungsi 

sebagai acuan dan mempermudah penetapan kebijakan 

STAIN Batusangkar, karena visi dan misi merupakan 

gambaran atau cita-cita ke depan STAIN. Visi dan misi 

sebagai arah pijakan melaksanakan kebijakan STAIN. 

 

(f) Pengajuan Naskah Akademik 

Dalam proses pengajuan ke kementerian terkait, 

pimpinan dan team alih status STAIN Batusangkar 

melengkapi persyaratan yang telah ditentukan:  

1) Legalitas STAIN 

2) Menyiapkan syarat minimum akreditasi program 

studi dan akreditasi STAIN 

3) Program studi yang tersedia 

4) Kurikulum yang diterapkan STAIN berdasarkan 

kompetensi lulusan sesuai standar nasional 

pendidikan tinggi; 

5) Kelengkapan dan standar dosen 

6) Tenaga kependidikan 

7) Organisasi dan tata kerja STAIN 
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8) Lahan STAIN 

9) Menyediakan sarana dan prasarana. 

 

(g) Pelaksanaan 

Dalam Tahapan pelakasanaan, pimpinan STAIN 

bersama team melakukan perumusan strategi 

operasional, menetapkan sasaran jangka pendek, 

kebijakan, motivasi dan pemberdayaan sumber-sumber 

daya yang tersedia untuk merealisasikan rencana 

strategis, dan mengembangkannya. 

 

(h) Prosedur  

1. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi L2 

Dikti sesuai jenis usul. 

2. Badan Penyelenggara menyiapkan dan menyusun 

dokumen sesuai jenis usul  

3. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti 

menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan 

evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul  

4. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi 

untuk presentasi dan visitasi sesuai jenis usul oleh 

pengusul pada waktu yang diberitahukan oleh 

Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;  

5. Presentasi sesuai jenis usul dilakukan oleh Ketua 

Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat 

diwakilkan) didampingi oleh para anggota 

Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator. 

6. Visitasi dilakukan ke lokasi STAIN oleh Tim 

Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti 
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setempat, dan diterima oleh Ketua Pengurus Badan 

Penyelenggara serta para anggota Pengurus 

lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:  

7. Setelah presentasi dan visitasi, Tim Evaluator dapat 

memberikan rekomendasi tentang alih status 

sesuai jenis usul kepada Direktur Jenderal 

Kelembagaan IPTEK dan Dikti; 

8. Setelah menerima dan mempertimbangkan 

rekomendasi tentang alih status sesuai jenis usul 

dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan 

usul tertulis penerbitan izin sesuai jenis usul 

setelah memenuhi akreditasi minimum kepada 

Menteri;  

9. Menteri menetapkan izin sesuai jenis usul, yang 

akan diberitahukan kepada pengusul.  

10. Setelah penetapan Menteri tersebut baru dapat 

menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai 

dengan nama alih status yang diusulkan.  

 

2) Proses Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Filosofis 

Proses Transformasi STAIN Batusangkar dari Aspek 

Filosofis dengan mengintegralkan konsep pendidikan 

agama dan umum yang dilandasi kepada 1) Sumber dari 

nash (al-Qur‘an dan Hadis) Al-Qur‘an merupakan 

sumber ajaran Islam tertinggi karena berasal dari Allah 

SWT dan tentu kebenarannya mutlak. Keberadaannya 

sangat dibutuhkan manusia, karena berfungsi sebagai 

petunjuk hidup manusia. Sementara Hadis atau sunah 
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merupakan sumber ajaran Islam yang bersumber dari 

Rasulullah SAW (utusan Allah SWT) yang berfungsi 

untuk memperkuat atau memperjelas al-Quran. Dalam 

STAIN kedua sumber ini dikombinasikan atau 

diperkuat pula dengan nalar. Ini dianggap ideal karena 

memadukan antara potensi akal yang dimiliki manusia 

dengan nash yang merupakan tuntunan qath‘i ajaran 

Islam. 2) Fleksibilitas ajaran Islam; Ajaran Islam dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: Akidah, Akhlak dan Syariah. 

Akidah merupakan sistem ajaran Islam yang sifatnya 

prinsipil, tidak ada fleksibilitas, toleransi dan tawar 

menawar di dalamnya. Namun dalam hal syariah ada 

hal yang sifatnya fleksibel, tidak hanya untuk orang 

Islam saja tapi berlaku umum, seperti wilayah 

muamalah (relasi antar manusia atau dengan alam 

semesta). dalam wilayah muamalah tersebut manusia 

juga mempunyai kewajiban berbuat baik terhadap alam 

semesta, bahkan Allah SWT menitipkannya langsung 

kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi yang 

pada akhirnya akan diminta pertanggung-jawabannya. 

3) Batusangkar mayoritas penduduk muslim; Peran 

sentral IAIN dalam pendidikan Islam di Batusangkar 

tentu tidak bisa lepas dari aspek sosiologis di mana 

penduduk muslim jumlahnya mayoritas. Tingginya 

prosentase penduduk muslim di wilayah ini menjadi 

faktor paling kuat eksistensi IAIN Batusangkar. 

Dinamika penduduk muslim yang begitu besar tersebut 

menuntut IAIN agar bisa mengakomodasi tiap segmen 

masyarakat yang ada di dalamnya, konsekuensinya 
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adalah lahirnya taransfromasi STAIN yang berusaha 

menyajikan pendidikan ke-Islaman dengan berbagai 

nuansa yang inetgratif.  

Proses pembentukan dan pengembangan 

masyarakat Islam di Indonesia pertama kali melewati 

bermacam-macam kontrak, diantaranya: kontrak jual 

beli, kontak perkawinan serta kontak dakwah secara 

langsung, baik secara individu maupun kolektif. Dari 

berbagai macam kontrak inilah proses pendidikan dan 

pengajaran Islam berlangsung meskipun dalam ruang 

lingkup yang sederhana. Sejak awal perkembangan 

Islam, pendidikan mendapat prioritas utama dalam 

masyarakat muslim di Indonesia. Disamping karena 

besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi 

mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam 

kendati dalam sistem yang sederhana. Sebagai 

contohnya; sistem pengajaran yang mengggunakan 

konsep halaqah yang dilakukan ditempat-tempat 

peribadatan seperti masjid,mushalla bahkan di rumah-

rumah para ulama.  

Kebutuhan terhadap pendidikan mendorong 

masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi serta 

mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah 

ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. 

Di jawa umat Islam mentransfer lembaga keagamaan 

Hindu-Budha menjadi pesantren yang bernuansa Islami; 

umat Islam di Minagkabau mengambil alih Surau 

sebagai peninggalan adat masyarakat Minangkabau 

menjadi lembaga pendidikan Islam; dan demikian 
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halnya masyarakat Aceh mengubah fungsi Meunasah 

sebagai lembaga pendidikan Islam. Sistem pendidikan 

di era penjajahan Belanda, sangat kontradiktif dengan 

sistem pendidikan tradisional Islam dalam berbagai 

aspek keagamaan. Sistem pendidikan di era penjajahan 

Belanda tidak memberikan tekanan sama sekali pada 

pengetahuan keagamaan, karena mereka lebih 

menitikberatkan pada kepentingan duniawi semata. 

 

3) Proses Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Ekonomis 

Proses transformasi STAIN Batusangkar dari aspek 

ekonomis dengan melakukan Analisis SWOT. Anlisis 

dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada 

untuk menunjang transformasi. Dengan pemanfaatan 

sumberdaya yang ada akan terjadi penghematan dari 

segi pembiayaan. STAIN Batusangkar juga melakukan 

perencanaan eksekutif dengan merumuskan visi misi 

STAIN, pembuatan profil STAIN, mengenali peluang 

dan tantangan eksternal, menganalisis alternatif strategi, 

menetapkan sasaran jangka pendek, menengah dan 

panjang, memilih strategi induk dengan menggunakan 

analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan 

threat). 

Dalam menganalisis lingkungan, pimpinan beserta 

team Alih status STAIN Batusangkar, membagi 

lingkungan yaitu eksternal dan internal. Analisis 

lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi 

sosial, budaya, politis, teknologi, dan kecenderungan 
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yang mungkin berpengaruh pada transfromasi STAIN. 

Kecenderungan ini merupakan sejumlah faktor yang 

sukar diramalkan atau memiliki derajat ketidakpastian 

yang tinggi. Hasil dari analisis lingkungan eksternal ini 

adalah sejumlah peluang yang harus dimanfaatkan oleh 

STAIN dan tantangan yang harus dihadapi. Analisis 

lingkungan internal adalah kekuatan (dan kelemahan 

dari yang dimiliki oleh STAIN. STAIN mengambil 

manfaat dari kekuatan yang dimiliki dan berusaha 

untuk mengatasi kelemahan.  

4) Proses Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Psikologis 

Peranan STAIN Batusangkar dalam transformasi 

menjadi IAIN bisa berfungsi sebagai pendorong 

transformasi tingkah laku civitas dalam menjalankan 

fungsi pendidikan di IAIN Batusangkar. Dalam proses 

psikologis proses transfromasi STAIN Batusangkar, 

Pertama, akan menghilangkan gape pemahan 

keagamaan parsial dengan pemahaman yang 

komprehensif dimasyarakat. Kedua, STAIN menjadikan 

agama sebagai motivator dalam aktivitas. Dalam 

masyarakat terdapat suatu bentuk kepercayaan (belief) 

yang berfungsi sebagai motivator berbuat.  

Ketiga, menghadirkan kepemimpin STAIN ditengah 

masyarakat. Ada dua sisi dalam kriteria ini; sisi 

pengakuan kepemimpinan oleh lembaganya sendiri, dan 

pengakuan kepemimpinan STAIN oleh pemimpin lain. 

Bila pengakuan kepemimpinan yang diberikan STAIN 

kepada pemimpinnya kuat, sementara pengakuan 
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pemimpin lain lemah maka hal ini tidak akan menjadi 

pendorong transformasi. Bila pengakuan kepemimpinan 

yang diberikan STAIN kuat, dan pemimpin lain juga 

kuat, maka hal ini akan mendorong terjadinya 

transformasi. 

Sekarang ini STAIN batusangkar memiliki 

kesempatan yang tepat sebagai agen tansfromasi sosial, 

karena STAIN ini sudah diakui oelh masyarakat 

sekitanya sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam 

satu-satunya yang ada di Kota Batusangkar.  

 

5) Proses Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Sosiologis 

Transformasi STAIN diartikan sebagai transfromasi 

lembaga menjadi IAIN ditengah masyarakat kota 

Batusangkar berpengaruh terhadap sistem sosial 

disekitarnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola 

perilaku ataupun sikap-sikap dalam lembaga itu STAIN 

sendiri. Dari sisi sosial proses transfroamsi menjadi IAIN 

dipengaruhi oleh lingkungan Internal dan eksternal. 

Dari lingkungan internal adalah 1) adanya dukungan 

yang kuat dari civitas akademik untuk transfromasi ke 

IAIN. 2) adanya transfromasi pemikiran bahwa STAIN 

sudah memupuni untuk menjadi yang lebih besar lagi. 

3) adanya transformasi budaya dan tingkah laku dari 

kalangan internal yang memandang bahwa STAIN 

sudah selayaknya dijadikan kampus refresentatif lebih 

besarlagi karena sudah memiliki sumberdaya yang 

cukup.  
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Dari lingkungan exsternal transformasi STAIN 

menjadi IAIN didukung oleh keinginan masyarakat 

Batusangkar dan sekitarnya untuk memiliki kampus 

yang lebih besar dan maju sehingga masyarakt tidak 

perlu mensekolahkan anak-anaknya jauh keluar kota. 

Proses transformasi sosial ditengah masyarkat itu 

sendiri terdiri dari tiga tahap barurutan : 1) invensi 

dimana proses ide-ide baru diciptakan dan 

dikembangkan, 2) difusi, dimana proses ide-ide baru itu 

dikomunikasikan ke dalam sistem sosial, dan 3) 

konsekwensinya yaitu transformasi yang terjadi 

dilingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap 

transformasi STAIN Batusangkar itu sendiri. 

Transformasi terjadi Karena didukung oleh transformasi 

komunikasi sosial. 

Dalam transformasi di atas setidak dapat dilihat dua 

sisi yaitu pengembangan inovasi yang terjadi telah 

invensi sebelum terjadi difusi. Yang dimaksud difusi 

disini ialah proses terbentuknya ide baru dari suatu 

bentuk lama (STAIN) menjadi bentuk baru (IAIN). Yang 

memicu terjadinya transformasi STAIN adanya 

transfromasi sosial yang berhubungan dengan kontak 

langsung dengan kebudayaan lain, sistem masyarakat 

yang terbuka, penduduk yang heterogen serta 

masyarakat yang berorientasi ke masa depan. Faktor 

penghambat antara lain sistem masyarakat yang 

tertutup, prasangka terhadap hal yang baru serta adat 

yang berlaku. 
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Transformasi sosial dalam masyarakat dapat 

dibedakan dalam transformasi cepat dan lambat, 

transfromaasi kecil dan besar serta transformasi yang 

direncanakan dan tidak direncanakan. Tidak ada satu 

transformasi yang tidak meninggalkan dampak pada 

masyarakat yang sedang mengalami transformasi 

tersebut. Bahkan suatu penemuan teknologi baru dapat 

mempengaruhi unsur-unsur budaya lainnya. Dampak 

dari transformasi sosial antara lain meliputi 

disorganisasi dan reorganisasi sosial, teknologi serta 

cultural. 

Dalam Tahapan transformasi STAIN yang 

berhubungan dengan orang-orang yang memiliki 

kekuasaan, di lakukan pengendalian, evaluasi, dan 

pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran 

pelaksanaan trasnformasi STAIN yang telah diajukan. 

Pimpinan memonitor kemajuan kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring ini, jika 

diperlukan perbaikan, maka tersebut akan dilakukan. 

Perbaikan Ini bisa saja terjadi kapan saja karena 

pengaruhi faktor eksternal dan internal yang selalu 

berubah.  

 

6) Proses Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Antropologis 

Transformasi STAIN Batusangkar menjadi IAIN 

adalah dari aspek antropologis: 

a) STAIN Batusangkar mengubah simbol-simbol yang 

sebelumnya diterapkan ketika masih STAIN menjadi 
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simbol-simbol IAIN Batusangkar. Artinya telah 

berhasil belajar survive ditengah ditengah arus 

globalisasi dengan transfromasi STAIN menjadi 

IAIN. Telah berhasil memahami lingkungan sekitar. 

b) STAIN Batusangkar merubah syimbol-syimbol 

transfromasi yang sebelumnya memakai simbol, 

budaya, struktur STAIN menjadi simbol, budaya, 

dan strkutur IAIN. 

c) STAIN Batusangkar merubah budaya lama STAIN 

menjadi budaya baru yaitu IAIN 

d) STAIN meleburkan budaya individu menjadi 

budaya bersama dalam bingkai organisasi yaitu 

IAIN. 

e) civitas akademik membangun hubungan yang berhasil 

dengan lingkungan sekitarnya sehingga civitas 

mampu berhasil survive dan berkembang menjadi 

sebuah lembaga pendidikan yang maju. STAIN 

menjalankan ini dalam satu proses yang disebut 

dengan adaptasi. 

 

7) Proses Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Globalisasi 

STAIN Batusangkar dipusaran globalisasi di mulai 

dari menghilangkan batas-batas pemahaman 

keagamanaan dengan menghadirkan pemahaman yang 

integralistik, humanistik dan komprehensif. Langkah itu 

ditempuh dengan melakukan interaksi lintas batas 

keilmuan dengan tidak membeda-bedakan ilmu umum 

dan agama, dengan jalur transformasi kelembagaan dari 
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STAIN mejadi IAIN. Sesungguhnya globalisasi dapat 

memberikan dampak positif bagi STAIN, semakin 

berkembangnya teknologi yang dapat memudahkan 

kebutuhan masyarakat baik dalam berkomunikasi 

ataupun untuk kebutuhan pribadi dan perekonomian 

Indonesia juga semakin meningkat. Dimana ada dampak 

positif tentu pula ada dampak negatif. 

Meskipun dengan berkembang pesatnya teknologi 

dapat memudahkan masyarakat, teknologi juga dapat 

berdampak buruk bagi pengguna teknologi seperti 

terjadinya cyber bullying, penipuan, dan tersebar luasnya 

konten pornogarfi. Sedangkan di era globalisasi saat ini 

pengguna teknologi bukan lagi hanya orang dewasa 

atau remaja, namun anak di bawah umur juga banyak 

yang menggunakan teknologi seperti handphone. Hal ini 

dapat mengakibatkan psikologis anak usia dini menjadi 

terganggu atau tidak dapat berkembang dengan baik. 

Dampak negatif globalisasi lainnya juga terdapat 

pada kebudayaan Indonesia yang mana sudah 

dijelaskan di paragraf pertama. Lalu pada bidang 

perekonomian globalisasi juga memberikan dampak 

yang tidak baik. Berdampingan dengan semakin 

canggihnya teknologi, perekonomian menjadi 

berkembang dengan pesat seperti adanya belanja online, 

yang mana masyarakat dapat memesan sesuai 

kebutuhan mereka menggunakan handphone yang sudah 

terhubung dengan internet. Namun, adanya belanja 

online penipuan menjadi dimana-mana. Hal ini yang 

menjadi dampak negatif terhadap masyarakat sebagai 
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pengguna teknologi. Globalisasi juga sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. 

Masyarakat yang hidup dengan saling tolong-menolong 

sekarang sudah saling tidak peduli. Mereka cenderung 

hidup individu-individu, semakin tidak memperhatikan 

apa yang terjadi di sekitar mereka atau dapat disebut 

dengan Egoisme (Individualis yang Tinggi). 

Kita sebagai generasi bangsa sudah seharusnya 

mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai yang 

ada seperti Pancasila sebagai pedoman kita dan juga 

budaya Indonesia yang selalu ikut andil dalam 

kehidupan kita yang membuktikan bahwa kita adalah 

rakyat Indonesia. Dengan begitu budaya dan nilai-nilai 

Pancasila tidak akan semakin merosot. Perkembangan 

dunia saat ini dapat kita manfaatkan untuk hal kebaikan 

atau bahkan untuk mengembangkan budaya kita 

sehingga dapat dikenal oleh seluruh dunia. Kita dapat 

mengikuti era globalisasi, namun jangan sampai 

lupakan bahwa ada sebuah negeri yang menjadi asal 

kita sedang bergantung terhadap kita. Dengan begitu 

kita dapat menyeimbangkan budaya dan nilai-nilai 

ideologi kita dengan era globalisasi saat ini sehingga 

budaya kita tidak akan menghilang namun semakin 

berkembang. 

 

8) Proses Transformasi STAIN Batusangkar dari 

Aspek Politik (lobi-lobi) 

Dalam proses transfromasi STAIN Batusangkar dari 

aspek politik adalah dengan melakukakan komunkasi 
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politik, lobi politik dan retorika negosiasi dilakukan 

secara face to face dan door to door. Keduanya dilakukan 

dengan membutuhkan ruang yang lebih personal agar 

tujuan mempersuasi lebih dalam dapat dimungkinkan 

sehingga terjadi dialog dan kompromi. Komunikasi 

politik melalui antarpersonal dapat dimulai melalui 

percakapan telepon, chatting, dan berujung dengan 

pertemuan tatap muka. Bahasa dan retorika yang baik 

dalam hal ini menjadi perlu diperhatikan. Retorika 

bertujuan memengaruhi tiap pribadi individu 

mengambil sikap secara pribadi tanpa dipengaruhi oleh 

orang yang berada disekitarnya. Retorika juga dapat 

menciptakan negosiasi yang berlangsung secara 

berkelanjutan. Dalam kontek ini STAIN Batusangkar 

telah melakukannya kepada semua stake holder di pusat 

dan daerah dengan berhubungan langsung dengan 

Mufida Yusuf Kalla istri wakil presiden dikala itu, Irman 

Gusman dan sejumlah tokoh-tokoh penting lainnya di 

pusat dan didaerah. 

Lobi yang selama ini dianggap memiliki asosiasi 

yang negatif baik di media maupun masyarakat umum, 

sering disalah artikan sebagai representasi sepihak 

kepentingan bisnis kepada orang lain. Lobi dinilai tidak 

menguntungkan, serba rahasia, atau bahkan dikaitkan 

dengan tindakan korupsi dan nepotisme. Maka dari itu, 

lobi kerap dihindari karena dianggap mampu 

mengurangi sahnya negosiasi. Padahal, lobi dan 

negosiasi saling terkoneksi satu sama lain. Melalui lobi 

yang efektif, negosiasi dapat dipastikan berjalan dengan 
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sukses hal itu tidak menjadi penghalang bagi STAIN 

Batusangkar untuk memperjuangkan visi misinya dalam 

mewujudkan trasfromasi menjadi IAIN.  

Dalam proses trasnformasi STAIN, menjadikan lobi 

salah satu pendekatan yang digunakan agar tercapai 

dalam mewujudkan alih status. lobi dijadikan bagian 

dari proses transfromasi yaitu melalui sistem politik dan 

legislatif dengan berbagai cara, untuk mengajukan 

proposal kepada pemerintah atau DPR serta 

memberikan informasi yang cukup untuk membantu 

mempercepat proses transfromasi STAIN Batusangkar 

menjadi IAIN. Lobi yang diterapkan STAIN adalah lobi 

dalam pengertian menyampaikan ide-ide, maksud dan 

tujuan kepada pihak yang berpengaruh untuk 

memandang positif atau menerima proposal alih status 

STAIN Batusangkar Menjadi IAIN, dipermudah dan 

dilancarkan dalam prosesnya. Lobi dalam pengertian 

inilah yang telah dilakukan pimpinan STAIN dan team 

dalam mewujudkan transformasi STAIN Menjadi IAIN. 

 

b. Proses Transformasi STAIN Bukittinggi Menjadi IAIN 

1) Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Historis 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 

berasal dari nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Bukittinggi. STAIN Bukittingi merupakan 

transformasi status dari Fakultas Syari‘ah IAIN Iman 

Bonjol Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama 
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Islam Negeri, Surat Menteri Agama Nomor 196 Tahun 

1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi, 

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan 

Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 juni 1997 tentang 

Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri. Keberadaan Perguruan Tinggi 

Islam Darul Hikmah, Universitas Darul Hikmah, 

Fakultas Agama Islam Syari‘ah (FAIS) dan Fakultas 

Syari‘ah IAIN Iman Bonjol di Bukittinggi merupakan 

bagian penting dari sejarah panjang berdirinya STAIN 

Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Perguruan Islam 

Tinggi Darul Hikmah didirikan di Bukittinggi oleh 

Yayasan Darul Hikmah yang dipimpin oleh Ustadz 

Nazaruddin Thaha pada tanggal 27 Rajab 1373 H atau 

tahun 1953 dengan Dekan pertamanya adalah Sjech 

Ibrahim Musa Parabek.  

Kampus perguruan semula semula berlokasi di 

Garegeh (Ex SD17 atau SD 04 sekarang), dan pada 

tanggal 1 Agustus 1956 Perguruan Islam Tinggi Darul 

Hikmah dipindahkan dari garegeh ke padang luar 

(terletak disebelah kanan Jalan Raya Bukittinggi – 

Padang atau sebelum SMP Standar Banuhampu). 

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah berkembang 

menjadi Universitas Islam Darul Hikmah yang 

diresmikan oleh Menteri Agama KH Ilyas pada tanggal 

18 Rabiul Awal 1377 H atau tanggal 12 Oktober 1957, 

bertempat di Gedung Olah Raga Polisi (belakang SMU 2 

sekarang) dengan Presiden/Rektor pertamanya Sjech 
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Ibrahim Musa Parabek. Universits ini merupakan 

Universitas Islam yang pertama di Sumatera Tengah 

(Sumatera Barat, Riau dan Jambi). Universitas Islam 

Darul Hikmah terdiri dari 5 Fakultas yaitu: Fakultas 

Hukum Islam (Syari‘ah) di Bukittinggi (ex. Perguruan 

Islam Tinggi Darul Hikmah). Fakultas Ushuludin di 

Padang Panjang didirikan pada tanggal 12 Agustus 

1956. Fakultas Ad-Da‘wah Wal Irsyad di Payakumbuh 

didirikan pada tanggal 23 juni 1957 dan Fakultas 

Lughatul Adabiyyah di Padang didirikan pada tanggal 9 

Agustus 1957.  

Universitas Darul Hikmah di Bukittinggi terpaksa 

menghentikan kegiatannya semenjak hari Minggu 4 Mei 

1958, karena pada hari itu Tentara Pusat (APRI) 

memasuki Kota Bukittinggi dalam rangka membebaskan 

Sumatera Tengah dari pergolakan daerah. Semenjak hari 

itu gedung perkuliahan di Padang Luar yang ditempati 

semenjak tanggal 1 Agustus 1956 ditutup. Demikian 

pula keadaannya pada fakultas-fakultas yang ada di 

Payakumbuh, Padang Panjang, Batusangkar, Solok dan 

Padang. Rektor yang mulia Sjech Ibrahim Musa Parabek 

(Alm), para pembantu rektor dan para pegawai 

mengungsi. Sedangkan Mahasiswa memanggul senjata 

dan bergabung dalam Kompi Mawar menghadapi 

tentara APRI. 

Walaupun kegiatan Universitas Darul Hikmah 

terhenti tanggal 4 Mei 1958 sampai dengan 4 Juni 1962, 

namun semangat dan keinginan masyarakat Sumatera 

Barat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam tetap 
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hidup dan menyala, terbukti Yayasan Iman Bonjol yang 

dipimpin oleh bapak Drs. Azhari (alm) asal Parit Putus 

IV Angkek Canduang berhasil mendirikan Fakultas 

Sosial Politik dan Fakultas Tarbiyah Yayasan Iman 

Bonjol tanggal 5 Juni 1962 di Padang. Fakultas Tarbiyah 

ini dinegerikan tanggal 21 September 1963 dan menjadi 

cabang Fakultas Tarbiyah Syarif Hidayatullah Ciputat, 

Jakarta. 

Kemudian bapak Drs. Azhari (Ketua Yayasan Iman 

Bonjol/Wali Kota Padang), bapak Firdaus Khaerani, 

S.H. (Ketua Pengadilan Negri Bukittinggi) dan ibu Hj. 

Naemah Djambek selaku Pengurus Yayasan Iman Bonjol 

berhasil mendirikan Fakultas Agama Islam Syari‘ah 

(FAIS) Yayasan Iman Bonjol di Bukittinggi dan 

diresmikan oleh bapak Drs. Azhari selaku ketua 

Yayasan. Acara peresmian ini sempat terancam batal 

karena pihak kepolisian menolak mengeluarkan izin 

karena seluruh mahasiswa FAIS terlibat PRRI. Akhirnya 

dengan izin Allah serta melalui dialog yang cukup 

melelahkan dan usaha yang sungguh-sungguh dari 

beliau bertiga, izin dari kepolisian diperoleh juga 

sehingga acara peresmian tersebut dapat terlaksana 

sesuai dengan rencana. 

Peresmian FAIS dilaksanakn pada senin malam 

sesudah shalat Isyajam 08.00 WSU tanggal 21 Januari 

1963 bertempat di FAIS, Yayasan Imam Bonjol 

Bukittinggi inilah diresmikan menjadi Fakultas Syari‘ah 

IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. Ketua panitia peresmian 

Fakultas Syari‘ah IAIN Imam Bonjol adalah H.A Kamal, 
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S.H. sama seperti halnya Fakultas Agama Islam Syari‘ah 

(FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas 

Syari‘ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi setelah 

diresmikan pada tanggal 29 November 1966 juga tidak 

mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. 

Kantor, gedung perkuliahan dan mobil operasional 

tidak ada. Semula fakultas ini berkantor di Surau Inyiak 

Djambek dan apabila ada acara pertemuan pimpinan 

dan mahasiswa atau acara mahasiswa diadakan 

dirumah ibu Naemah Djambek disebelah kantor atau di 

lantai II Surau tersebut. 

Selanjutnya dengan inisiatif Letkol A.M Rihdwan 

Komandan KODIM Agam sekaligus menjabat Pjs. 

Danren Wijaya Wirabraja pada waktu itu ditunjuklah 

kantor Pertanian jln Sjech M. Djamil Djambek Landbow 

untuk gedung kuliah. Dua tahun setekah itu kantor 

dipindahkan dari Surau Inyiak Djambek ke Kantor 

Pertanian Landbow dan gedung kuliah pun 

dipindahkan pula ke Sekolah Gaffar Djambek di Gurun 

Panjang (ex. Zender Tri Arga), semua tempat itu berada 

dibawah pengawasan KODIM 0304 Agam. 

Dua tahun setelah itu pada awal tahun 1970, Wali 

Kota Bukittinggi M. Asril, S.H. segera menyetujui dan 

menyerahkan dua (2) bidang tanah, yang satu (ex. 

Zender Jepang) untuk membangun gedung Fakultas 

Syari‘ah IAIN Iman Bonjol Bukittinggi di Garegeh dan 

yang lainnya (tanah wakaf Inyiak H. Hajeral (alm.) ) 

untuk perumahan dosen (sekarang ditempat itu 

dibangun SD Luar Biasa). Namun pada saat itu belum 
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sempat dibangun Gedung Fakultas Syari‘ah disebabkan 

belum tersedianya dana, sehingga kampus masih tetap 

di Gurun Panjang. 

Sementara itu mahasiswa semakin bertambah 

banyak, sehingga tempat perkuliahan di Gurun Panjang 

tidak memadai lagi. Maka Pimpinan Fakultas 

mengusahakan menyewa tempat yang lebih besar. 

Didapatlah sebuah ex. gedung dengan 5 (lima) di 

Jangkak Mandiangin (sekarang kampus STIE Agus 

Salim). Perkuliahan dipindahkan lagi dari Gurun 

Panjang ke Jangkak Mandiangin dan kantor tetap di 

Pertanian Landbow. Gedung di Jangkak ditempati 

selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 1970–1972. pada tahun 

1972 pimpinan fakultas menggerakan mahasiswa untuk 

membangun 2 (dua) buah gedung perkuliahan dan satu 

kantor dilokasi yang telah tersedia di Garegeh, dan 

setelah dibangun maka tempat perkuliahan dan kantor 

dipindahkan ke Garegeh tepatnya di Jalan Paninjauan 

Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota 

Bukittinggi. 

Fakultas Syari‘ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi 

merupakan salah satu fakultas daerah karena tidak 

berada dalam satu lokasi (Padang). Sedangkan IAIN 

Imam Bonjol Padang juga terdapat Fakultas Syari‘ah. 

Menurut ketentuan peraturan perundang- undangan, 2 

(dua) fakultas sejenis tidak boleh berada dalam satu 

IAIN, sehingga fakultas sejenis yang teradapat dalam 

satu daerah Tk.II Kabupaten/Kota harus berobah status 

menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, karena 
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keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

setempat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 

Tahun 1977 tanggal 21 Maret 1977 beserta lampirannya 

tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 

dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1977 tanggal 

30 Juni 1977 oleh Menteri Agama di Jakarta, secara 

otomatis terjadilah pemisahan dan peralihan prinsip 

antara Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dengan Ketua 

STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. 

Semenjak berdirinya STAIN Sjech M. Djamil 

Djambek Bukittinggi dan memulai perkuliahan pada 

tahun akademik 1997/1998, semua urusan administrasi, 

pendidikan, ketenangaan, dan keuangan telah dikelola 

sepenuhnya oleh STAIN Sjech M. Djamil Djambek 

Bukittinggi. STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 

merupakan pengalihan dari Fakults Tarbiyah IAIN 

Imam Bonjol Padang berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 

Keputusan Menteri Agama Nomor 296 Tahun 1997 

tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

STAIN Bukittinggi, Keputusan Direktur Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 

E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih 

Kekuasaan dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut 
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Agama Islam Negeri Bukittinggi tanggal 18 Desember 

2014. Tepat sejak tanggal tersebut maka resmilah IAIN 

Bukitinggi berstatus berubah dari Sekolah Tinggi 

menjadi Institut. STAIN Sjech M. Djamil Djambek 

Bukittinggi sejak 18 Desember 2014 bertepatan dengan 

25 Shafar 1436 H, telah berubah status menjadi Institut 

Agama Islam Negeri Bukittinggi. Perubahan status ini 

melalui Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, 

yang secara nasional, diresmikan 10 STAIN menjadi 

IAIN diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2014 di 

Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko 

Widodo. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 

Agama Islam Negeri Bukittinggi, organisasi institut 

terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan 

organ pengawasan. Organ pengelola terdiri dari: a). 

Rektor dan Wakil Rektor, b). Fakultas, c). Biro 

Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, 

d). Lembaga, dan e). Unit Pelaksana Teknis. Institut 

Agama Islam Negeri Bukittinggi terdapat empat fakultas 

yaitu: Fakultas Syariah (FSYAR), Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan (FTIK), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI), dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Da‘wah 

(FUAD). 

Berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STAIN) 

Bukittinggi dan sekarang sudah transfromasi menjadi 

IAIN Bukittinggi seperti yang telah diuraikan di atas , 

juga tidak terlepas dari kebijakan masa lampau yakni 
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politik atas dua kelompok besar yaitu nasionalis dan 

kelompok Islam. Perguruan Tinggi Islam dijadikan 

sebagai wadah dalam memberdayakan umat Islam 

dalam aspek kehidupan. Namun apakah akan menjadi 

satu aspek saja yang akan dihadapi dan diselesaikan 

umat Islam, sedangkan aspek kehidupan lebih luas dari 

yang kita pahami sebatas nilai agama atau pendidikan 

Islam sebagai membina generasi yang ahli agama atau 

beragama?. Tentu jawabannya tidak, umat Islam 

khususnya di Bukit Tinggi semakin hari, semakin 

komplek persoalannya. Dengan perubahan status 

STAIN ke arah yang lebih tinggi, setidaknya akan 

mampu secara bertahap untuk menjawab sebagian 

kebutuhan umat Islam tersebut dari segi pendidikan.  

Proses transfromasi yang dilalui STAIN menjadi 

IAIN adalah sebagai berikut: Pertama; Membuat 

proposal transfromasi bentuk oleh Ketua STAIN. Dalam 

proposal ini berisikan tentang studi kelayakan, apakah 

STAIN sudah layak menjadi IAIN. Studi kelayakan 

proposal tersebut berisikan: Latar belakang dan tujuan 

transfromasi bentuk STAIN; Kondisi Kelembagaan 

ketika itu yaitu: meliputi program studi/jurusan/ 

fakultas, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana dan pembiayaan pendidikan; 

Rencana pengembangan STAIN untuk jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang; Memuat visi dan 

misi, transformasi akademik, dan keilmuan, manajemen, 

sumber daya manusia, sarana prasarana, budaya, dan 

skema pembiayaan. Kedua; Penilaian proposal 
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transformasi bentuk STAIN oleh Direktur Jenderal; 

penilaian ini melihat Kelengkapan administrasi, Visitasi 

lapangan, dan hasil penilaian.  Ketiga; Pengusulan 

penetapan transformasi bentuk STAIN oleh Menteri.  

Keempat; penetapan oleh menteri; Dalam hal 

transformasi STAIN yang telah memenuhi persyaratan, 

menteri mengajukan usulan transformasi bentuk STAIN 

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di 

bidang pendayagunaan aparatur negara. Proseses 

tersebut dilalui dan menunggu hasilnya bertahun-tahun, 

perbaikan berkali-kali, seperti prensentasi dan visitasi 

lebih dari 3 (tiga) kali.  

Beberapa proses transformasi STAIN tersebut diatas 

telah dilalui dan hasilnya pada tahun 2015 akhir, STAIN 

Bukit Tinggi Resmi Menjadi IAIN Bukit Tinggi. Dari 

proses tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah 

dukungan politis dari berbagai kalangan internal 

kampus maupun eksternal kampus. Kalangan internal 

adalah semua civitas akademik mendukung perubahan 

tersebut, sedangkan dukungan eksternal adalah datang 

dari tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten kota, 

provinsi, dan politisi tingkat pusat. Dukungan tersebut.  

 

2) Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Filosofis 

Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari Aspek 

Filosofis mengikuti perkembangan masyarakat yang 

terus berkembang bersamaan dengan perkembangan se-

tiap mahasiswa. STAIN memberikan pendidikan yang 
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merupakan upaya sadar lembaga untuk 

mengembangkan kebijaksanaan hidup bersama perlu 

terus menerus diperbaharui. STAIN hadir memberikan 

peran pencerahan pada mahasiswa untuk membangun 

kehidupan bersama yang berkualitas. Sebagaimana 

hidup manusia dan masyarakat mengalami 

perkembangan terus menerus secara dinamis, agar 

berperan secara aktif dan produktif bagi kehidupan, 

filsafat harus merokonsturksi dirinya secara tersus 

menerus dan menempatkan diri sebagai proses 

pendidikan masyarakat. 

Relasi mendasar STAIN Bukittinggi mendasari 

pijakan pendidikan berakar dari arti kata Islam yang 

bersumber kepada al-Qur‘an dan Sunnah. STAIN 

Bukittinggi mengembangkan kualitas hidup mahasiswa 

yang melingkup pola pikir, sikap dan perilaku 

bertanggungjawab. Perilaku baik itu menggambarkan 

kualitas moral seseorang yang “springs from the heart, 

from personal desires and reflections, or from personal insight 

and rational choice” Dua hal penting disebutkan dalam 

perilaku baik atau kualitas moral manusia. Pertama, hal 

itu terkait dengan prinsip hidup yang dibangun melalui 

pemikiran, perasaan, cita-cita dan motivasi untuk 

mewujudkannya dan pilihan-pilihan hidup yang tepat. 

Kedua, perilaku baik atau kualitas moral terwujud 

dalam segala tindakan yang sungguh disadari dan bisa 

dipertanggungjawabkan.  
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Dengan mengangkat kembali arti dasar filsafat 

sebagai proses mencintai kebijaksanaan, STAIN 

menegaskan dengan jelas bahwa landasan al-Qur‘an 

sunnah memerupakan landasan dalam proses 

membangun sikap dasar dan tindakan baik mahasiswa. 

Dengan memahami proses landasan pendidikan berarti 

menempatkan peran STAIN sebagai kekuatan untuk 

membangun budaya dan peradaban manusia. STAIN 

Bukittinggi menempatkan peran penting dalam 

menstransformasi budaya dan hidup masyarakat secara 

utuh, pendidikan mesti bertolak dari pengalaman relasi 

manusia dengan sesama dan lingkungannya. Proses 

pendidikan mendorong untuk mewujudkan 

transformasi hidup manusia dengan segala dimensinya 

dalam relasi dengan sesama dan alam sekitar. Poses 

pendidikan di STAIN melahirkan dan mengembngkan 

kebiasaan baik setiap pribadi yang menghadirkan 

kualitas hidup bersama. 

Sikap dan perilaku baik atau kebiasaan baik setiap 

pribadi merupakan manisfestasi nilai-nilai yang 

dihidupi masyarakat tertentu. Kebiasaan baik itu 

memuat pemikiran, nilai-nilai, semangat dan rasa sosial, 

serta tindakan kebersamaan yang dilaksanakan secara 

kontinyu. STAIN Bukittinggi menjalankan perannya 

dalam mengembangkan sikap kritis terhadap praksis 

hidup manusia untuk mendorong pembaruan hidup. 

Dengan demikian, STAIN berperan dalam membangun 

karakter baik yang mendasari setiap individu sebagai 

anggota masyarakat. Posisinya bahwa hidup manusia 
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merupakan kesatuan ide-ide baik dan praksis hidup 

yang dimotivasi ide-ide baik tersebut. Itulah karakter 

sosial manusia yang dijernihkan dan dikuatkan melalui 

perlu pendidikan. Setiap manusia secara alamiah 

memiliki nilai kedisiplinan dan keterlibatan sosial 

merupakan dasar keyakinan pedagogis tentang kaitan 

antara pendidikan dan transformasi masyarakat. 

Keterlibatan untuk membangun hidup bersama yang 

berkualitas perlu dikembangkan lewat pendidikan. 

Dengan kata lain, pendidikan merupakan sebuah proses 

untuk menjadikan setiap pribadi semakin berdisiplin 

dan terlibat membangun hidup bersama. Dalam konteks 

pendidikan formal di sekolah, relasi intensif antar murid 

dan antara guru dengan murid terarah pada 

pengembangan kecerdasan sosial yang berbuah pada 

kemampuan membangun kerjasama secara sinergis 

dalam mewujudkan tanggungjawab sosial. 

 

3) Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Ekonomis 

Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari Aspek 

Ekonomis merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat 

yang menghendaki kuliah anak-anak tidak jau-jauh 

keluar kota. Jika kuliah tidak keluar kota sudah terjadi 

penghematan dari segi keuangan yang dikeluarkan oleh 

orang tua mahasiswa karena sudah memilki kampus 

keagamaan yang lengkap dan berkualitas didaerah 

tempat tinggal mereka. Memang aspek ekonomis 

masyarakat dalam pembangunan pendidikan 
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memainkan peran penting, terutama dalam kaitannya 

dengan upaya pemenuhan kebutuhan pembelajaran 

selama menuntut ilmu diperguruan tinggi. Masyarakat 

yang beradab menjadi indikator untuk mengukur 

tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu 

masyarakat. Kelimpahan atau kelesuan ekonomi suatu 

masyarakat membuka peluang bagi munculnya 

tindakan anomali, atau penyimpangan seperti kasus 

korupsi yang marak terjadi dewasa ini. 

Korupsi sebagai fenomena sosial yang dapat 

mengancam kelangsungan kesejahteraan masyarakat 

tidak saja bertentangan dengan prinsip keadaban publik, 

tetapi juga bertentangan dengan agama. Disinilah 

STAIN Bukittinggi dengan transformasi menjadi IAIN 

memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat 

dengan memberikan dasar pendidikan yang 

berlandaskan pendekatan agama. Dengan 

transformasinya STAIN menjadi IAIN akan membuka 

peluang kerja setelah lulus dan mengurangi 

pengangguran tingkat tinggi, karena mahasiswa sudah 

perkuliahan dan pembentukan life skill nya sesuai 

dengan pilihannya ketika memilih jurusan sebelum 

masuk yang sesuia dengan pasaran kerja zaman 

sekarang.  

 

4)  

5) Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Psikologis 
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Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari Aspek 

Psikologis dapat dilihat dari langkah-langkah antara 

lain: 1) Memahami hakekat, ciri dan prinsip-prinsip 

trnasformasi dengan menentukan sikap yang tepat bahw 

transformasi adalah satu keharusan yang dimabil oleh 

STAIN dalam mengembangkan proses pelayanan 

akademik kepada mahasiswa dizaman globalisasi saat 

sekarang ini. 2) Bersusaha mengetahui berbagai faktor 

yang mempengaruhi proses transformasi sehingga 

mempermudah untuk mencapai tujuan bersama setelah 

menjadi IAIN hasilnya dapat meningkat pelayanan 

akademik serta menjadi dasar berpijak dalam 

mengembangkan potensi mahasiswa. 3) Menumbuhkan 

pemahaman yang holistik kepada civitas akademik baik 

kelebihan maupun peluang hambatan yang bakal terjadi 

setelah transformasi sehingga dapat mengantisifasi hal-

hal yang tidak sesuai dengan tujuan transformasi. 4) 

STAIN Dapat mengembangkan proses pembelajaran 

dengan mengacu pada teori-teori yang ada yang 

mengacu kepada prinsip al-Qur‘an dan sunnah. 5) 

Melakukan diagnosis dan perbaikan pelayanan 

akademik berdasar prinsip dan hakekat diagnosis 

kesulitan pelayanan akademik kepada mahasiswa. 

Sederatan apa yang telah dilakukan STAIN dalam 

transformasi di atas membuat transformasi mampu 

beradtasi dengan hasil yang oftimal. Untuk 

melemabagakan hasil transformasi diatas perlu 

pembiasaan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sikap, 

termasuk penemuan baru dalam mengerjakan sesuatu, 
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usaha memecahkan rintangan, dan menyesuaikan 

dengan situasi baru. Trnsformasi intensional adalah 

transformasi yang terjadi dalam diri individu, lembaga 

dilakukan dengan sengaja dan disadari. Transformasi 

sebagai hasil usaha bukanlah suatu kebetulan, akan 

tetapi transformasi itu disengaja dan disadari sebelum 

aktivitas pelayanan diberikan. 

 

6) Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Sosiologis 

Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari Aspek 

Sosiologis memberikan pemahaman kepada masyarakat 

bahwa pendidikan di STAIN Bukittinggi melampau 

lintas batas suku, dan bangsa dan diikat oleh prinsip 

nilai-nilai agama Islam dan norma yang berlaku 

ditengah masyarakat. Diskursus pendidikan Perguruan 

Tinggi era globalisasi secara reflektif sosiologis dapat 

mendorong STAIN Bukittinggi; Pertama; STAIN 

menggagas gagasan transformasi sistem pendidikan 

tinggi menuju digitalisasi melalui resistematisasi 

kurikulum akademik yang kompetibel dengan lapangan 

kerja industri yang mendorong desain kebijakan 

pengembangan disiplin ilmu dan program studi menuju 

Cyber University yang dapat menawarkan model 

pembelajaran daring distance learning dengan dukungan 

sumber daya dosen yang profesional, responsif dan 

mampu melakukan terobosan riset. kedua; globalisasi 

telah menjadi koreksi penting yang menunjukkan 

kelemahan utama gagasan besar sistem digitalisasi 
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kampus atau Cyber University dan sistem pembelajaran 

daring distance learning karena sarana sistem jaringan 

telekomunikasi Indonesia belum merata. Meskipun 

demikian, terdapat dinamika positif selama pandemi 

yakni terciptanya ruang akademik virtual bagi dosen 

dan mahasiswa melalui webinar dalam skala terbatas 

serta terjadi peningkatan literasi digital yang masif di 

daerah dengan akses jaringan yang memadai. 

STAIN Bukittinggi menerapkan konsep transformasi 

digitalisasi di tengah masyarakat mampu melampaui 

batas-batas kelompok sosial ditengah masyarakat, yang 

di dalamnya hidup mahasiswa dan masyarakat dari 

beragam suku bangsa, dan negara dari berbagai penjuru 

dunia. Kondisi seperti di atas bisa dijadikan peluang 

sekaligus tantangan STAIN Bukittinggi untuk 

berkembang kearah yang lebih besar lagi yaitu UIN.  

Era transformasi sosial ditengah globalisasi 

menuntut transformasi STAIN Bukittinggi ke arah yang 

lebih besar lagi yaitu dimana pekerjaan dan keahlian 

tertentu menyebabkan adanya saling ketergantungan 

antara satu dengan lainnya serta adanya bahasa dunia 

yang memudahkan berkomunikasi. Teknologi komputer 

dan internet dengan dunia mayanya yang mampu 

mengakses apa saja dan kontak dengan siapa saja telah 

menghilangkan batas-batas geografis dan waktu, 

sehingga interaksi dapat dilakukan kapan dan di mana 

saja dengan siapa saja tanpa batasan waktu dan jarak. 

Perubahan teknologi telah menghilangkan batas-batas 

geografis dan administratif bahkan perbedaan-
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perbedaan bangsa dan suku bangsa. Transformasi besar 

inilah yang di manfaatkan oleh IAIN Bukittinggi untuk 

lebih berkembang menjadi UIN yang pada akhirnya 

menciptakan sebuah masyarakat tanpa batas (borderless 

society). Kondisi inilah yang memacu semangat IAIN 

Bukittinggi untuk lebih meningkatkan transforamsi 

menjadi UIN. Dengan transformasi ke arah yang lebih 

tinggi membuat layanan akademik melampaui batasan 

wilayah (tempat tinggal) yang membedakan satu 

masyarakat dengan masyarakat lainnya, tetap bisa 

memberikan pelayanan dimana saja berada.  

 

7) Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Antropologis 

Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari Aspek 

Antropologis adalah memperkenalkan konsep pokok 

transformasi STAIN menjadi IAIN kepada civitas 

akademik dan masyarakat. Civitas di ajak untuk 

mengetahui dan memahami bahwa trnasformasi STAIN 

memberikan dampak positf yang luas kepada 

masyarakat. Langkah itu diambil secara tegas oleh 

pimpinan STAIN untuk transformasi kelembagaan ke 

arah yang lebih tinggi yaitu IAIN atau UIN.  

Transformasi STAIN telah memanfaatkan kemajuan 

teknologi yang ada sekarang. Sehingga kampus bisa 

beriteraksi dengan orang lain dari wilayah yang sama di 

dalam kabupaten atau bahkan negara negara dan manca 

negara. Dengan kemampuan interaksi melalui dunia 
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maya, STAIN Bukittinggi dapat berinteraksi dengan 

orang dari mana saja di dunia ini.  

Dalam kehidupan bersama setelah transformasi 

menjadi IAIN civitas akademik diperkenalkan aturan-

aturan dan sanksi-sanksi dalam kehidupan bersama 

tersebut. Secara otomatis aturan-aturan, nilai-nilai, 

norma dan undang-undang atau peraturan tertulis pun 

akan dikenalkan setelah transformasi. Aturan yang ada 

itulah yang mengikat keberlangsungan kehidupan 

bersama di dalam STAIN setelah transformas.i Tatanan 

baru setelah transformasi sukses, kebersamaan adalah 

nilai-nilai dari masyarakat global menjadi salah satu 

prinsip yang harus dijalankan dalam sistem kerja 

lembaga. nilai-nilai, norman-norma atau aturan yang 

berlaku di IAIN Bukittinggi menjadi acuan dalam kerja 

team yang melapskan batas-batas egosekotral dan suku 

bangsa. 

 

8) Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Globalisasi 

Dalam sejarahnya bahwa STAIN Bukittingi 

merupakan upaya memenuhi tuntutan kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan Islam. Tidak saja ini 

dianggap sebagai akomodir penguasa atas kelompok 

Islam. Bahwa dengan harapan adanya STAIN Bukittingi 

mampu mewadahi peran dan keberadaan masyarakat 

muslim dalam aspek kehidupan yang beragam. Namun 

dalam perjalanannya, transformasi sosial, ekonomi, 

politik, pemahaman agama, pergeseran nilai dan pola 
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hidup yang secara dinamis selalu berkembang. Hingga 

pada akhirnya STAIN Bukittingi perlu peningkatan dan 

pengembangan ke arah yang lebih luas. Terlebih lagi 

memasuki era globalisasi sekarang ini, tantangan baru 

STAIN Bukittingi menjadi Perguruan Tinggi Islam harus 

mampu menangkap tantangan global tersebut. Di mana 

pada abad ini menghadapi masyarakat yang semakin 

kompleks, perkembangan iptek yang semakin maju. 

Sehingga menuntut STAIN Buktitinggi harus 

bertransfromasi menjadi lembaga yang lebih tinggi yaitu 

IAIN Bukittinggi yang sekarang sedang  proses 

transformasi untuk menjadi UIN. Dengan 

bertransfromasi tersebut lebih mampu lagi 

menerjemahkan tantangan dan peluang era abad 4.0 ini.  

 

9) Proses Transformasi STAIN Bukittinggi dari 

Aspek Politik (Lobi-lobi) 

Lobi yang dilakukan STAIN adalah bersilaturrahmi 

kepada pihak-pihak terkait untuk memudahkan 

tercapainya tujuan transfromasi STAIN Menjadi IAIN. 

Adapun, kegiatan yang ditempuh adalah menjalin 

komunikasi antarpribadi, lembaga, pertukaran gagasan 

melalui tatap muka langsung kepada stake holder. 

Dalam mensukseskan kegiatan trasfromasi STAIN 

menjadi IAIN, team melakukan kegiatan antaralain; 

1. Mengadakan pertemuan dan berkomunikasi dengan 

pihak-pihak terkait.  

2. Komunikasi dilakukan secara individu atau 

beberapa orang pihak yang berkontribusi. 
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3. Mengadakan kunjungan-kunjungan untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan terkait dengan 

alih status STAIN menjadi IAIN.  

4. Pertemuan dilakukan secara formal dan informal.  

 

Dalam kaitannya dengan alih status STAIN 

Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi, lobi-lobi politik 

dalam artian meminta dukungan dan rekomendasi 

kepada pihak-pihak berwenang dan berpengaruh sangat 

menentukan sekali. Lobi-lobi atau pendekatan secara 

politik sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan 

perpindahan staus tersebut. Sehingga team beserta 

unsur pimpinan bekerja keras dan bertemu langsung 

dengan tokoh-tokoh politik daerah, provinsi bahkan 

sampai kepada tokoh pusat dikala itu. Hal ini senada 

dengan unsur pimpinan IAIN Bukittinggi yang yang 

lain yang berinisial ASY yang mengatakan bahwa dalam 

alih status STAIN menjadi IAIN, lobi-lobi sangat gencar 

dilakukan di pusat maupun daerah agar proses 

transfromasi berjalan dengan lancar. 

 

3.  Pelayanan Akademik STAIN Sebelum Transformasi 

Menjadi IAIN di Sumatera Barat 

a. Pelayanan Akademik STAIN Batusangkar Sebelum 

Transformasi Menjadi IAIN 

1) Standar Kompetensi Lulusan STAIN Batusangkar 

Standar kompetensi STAIN Batusangkar telah 

mentapkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor: 
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sti.0/I/pp.00.9/ 4124.a/2009 Tentang Penetapan 

Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Batusangkar yang harus di jalankan oleh seluruh 

civitas akademik. Keputusan tersebut tertuang dalam 

pasal 35, 36 dan 37. Pasal 37 ayat 1) Seorang mahasiswa 

yang akan menyelesaikan suatu program studi harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Telah lulus 

seluruh mata kuliah yang ditetapkan untuk periode 

yang bersangkutan. b) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 

minimal 2,00 bagi program D.III dan 2,50 untuk jenjang 

program S 1. c) Nilai minimal C. d) Telah lulus 

praktikum yang telah ditetapkan oleh jurusan/progrm 

studi masing-masing. e) Telah lulus ujian labor bagi 

program D.III dan ujian koprehensif bagi programS.1 d) 

Telah lulus ujian tugas akhir bagi program D.III dan 

ujian munaqasyah bagi program S.1. ayat 2) Untuk mata 

kuliah yangbernilai D wajib melakukan perbaikan. 

Pasal 1 ayat 9; tentang kurikulum STAIN 

batusangkar terdiri dari Kurikulum Inti dan 

Institusional Program Sarjana dan Diploma terdiri atas; 

1) Kelompok MPK (Mata Kuliah pengembangan 

Kepribadian). 2) Kelompok MKK ( Mata Kuliah 

Keilmuan dan keterampilan). 3) Kelompok MKB (Mata 

Kuliah Keahlian Berkarya), 4) Kelompok MPB (Mata 

Kuliah Perilaku Berkarya) dan 5) Kelompok MBB (Mata 

Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat). 
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2) Standar isi pembelajaran STAIN Batusangkar 

STAIN Batusangkar telah menetapkan Standar isi 

pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan Ketua 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar 

Nomor: sti.0/I/pp.00.9/ 4124.a/2009 Tentang Penetpan 

Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Batusangkar yang harus di jalankan oleh seluruh 

civitas akademik. Keputusan tersebut tertuang dalam 

pasal 6, 7, 8 dan 9. 

Pasal 6 

1. Beban studi Program Pendidkan Sarjana sekurang-

kurangnya 144 sks dan maksimal 160 sks yang 

dijadwalkan 8 semester dan dapat ditempuh dalam 

kurang waktu kurang dari 8 semester dan dapat 

paling lama 14 semester. 

2. Beban studi program pendidikan Diploma III 

sekrang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-

banyaknya 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 

semester dan dapat ditempuh dalam waktu 

sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-

lamanya 10 semester. 

3. Beban studi Program Pendidikan Diploma II 

sekrang-kurangnya 80 sks dan sebanyak-banyaknya 

90 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat 

ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 

semester dan selama-lamanya 6 semester. 
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Pasal 7 

1. Jumlah bidang studi yang dinyatakan dengan sks 

pada semester I dan II diambil sesuai dengan jumlah 

paket pada semester bersangkutan. 

2. Beban studi mahasiswa jenjang Program Sarjana dan 

Program Diploma pada semester berikutnya 

ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) yang dicapai 

pad semester sebelumnya. 

3. Untuk mata kuliah prasyarat yang tidak lulus 

semester sebelumnya akan mempengaruhi 

pengambilan pada semester berikutnya. 

 

Pasal 8 

Perhitungan IP dilakukan melalui penjumlahan dari 

perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) 

suatu mata kuliah dibagi dengan jumlah Nili Kredit dari 

semua mata kuliah yang dimabil pada semester yang 

bersangkutan dalam satu program studi, dengan rumus: 

 

      
Dimana  

IP  =  Indeks prestasi 

Mi =  Angka Mutu Suatu mata Kuliah ke-i (yang 

bersangkutan) 

Ki = Nilai kredit suatu mata kuliah ke-i (yang 

bersangkutan) 
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Pasal 9 

Pedoman pengambilan sks adalah sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut:  

IP Beban Studi 

 > 3,00  22 - 24 

2,50 -2,99 19-21 

2,00-2,49 16-18 

1,50-1,99 12-15 

< 1,50 < 12 

 

Standar isi STAIN Batusangkar juga telah ditetapkan 

dalam komponen kurikulum yaitu berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Batusangkar Nomor: sti.0/I/pp.00.9/ 4124.a/2009 

Tentang Penetpan Peraturan Akademik Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Batusangkar pasal 10 ayat 1 – 6. 

Komponen Kurikulum tersebut adalah ayat: 1) 

Komponen kurikulum pendidikan tinggi tersusun atas 

kelompok Mata Kuliah pengembangan kepribadian 

(MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan keterampilan (MKK), 

Mata Kuliah keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah 

Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah 

Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Ayat 2) Kelompok 

MPK tersusun atas mata kuliah agama (disesuaika 

dengan program studi), Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Filsafat Ilmu, Bhasa yang relevan 

dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman 

intesitas pemahaman dan penghayatan MPK ini. Ayat 3) 

Kelompok MKK tersusun atas mata kuliah yang relevan 
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untuk memperkuat penguasaan dan memperluas 

wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan 

kompetitip serta kompratif peneyelenggaraan Program 

Studi bersangkutan. Ayat 4) Kelompok MKB tersusun 

atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat 

penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi 

keahlian dalam berkarya dimasyarakat sesuai dengan 

keunggulan kompetitip serta kompratif 

peneyelenggaraan Program Studi bersangkutan. Ayat 5) 

Kelompok MPB tersusun atas mata kuliah yang relevan 

bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan 

memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap 

Program Studi. Dan ayat 6) Kelompok MBB tersusun 

atas mata kuliah yang relevan dengan upaya 

pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku 

dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional 

maupun globl, yang membatasi tindak kekaryaan 

seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya. 

 

3) Standar Proses Pembelajaran STAIN Batusangkar 

Standar Proses Pembelajaran STAIN Batusangkar 

telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor: 

sti.0/I/pp.00.9/ 4124.a/2009 pasal 12 ayat 1 – 8, pasal 13 

ayat 1 – 2, pasal dan pasal 15 ayat 1- 2. Pasal tersebut 

berbunyi; Pasal 12 terkait dengan Ketentuan Pengmbilan 

Mata Kuliah; ayat 1) Pada setiap semester ditawarkan 

sejumlah mata kuliah untuk setiap Program studi yang 
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dipilih oleh mahasiswa dengan mengisi Kartu Rencana 

Studi (KRS) yang disahkan oleh penasehat akademik. 

Ayat 2) Pemilihan mata kuliah oleh mahasiswa harus 

memperhatikan prasyarat setiap mata kuliah. Ayat 3) 

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang bersifat 

paralel pada Program studi lain di lingkungan STAIN 

Batusangkar dengan syarat bobot sks- sama dengan 

tetap memperhatikan kapasitas ruangan dan jumlah 

mahasiswa yang telah ditetapkan oleh jurusan. Ayat 4) 

Mahasiswa yang mempunyai kesempatan mengambil 

mata kuliah lebih dari yang ditawarkan pada semester 

tersebut dapat mengambil mata kuliah yang tersedia 

pada semester ganjil atau genap di atasnya pada tahun 

tersebut dengan syarat mata kuliah tersebut adalah mata 

kuliah tidak bersyarat atau mata kuliah bersyarat jika 

mata kuliah prasyaratnya telah lulus. 

Ayat 5) Perubahan komposisi mata kuliah yang 

sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu 

semester tertentu, baik berupa penggantian, 

penambahan, maupun pembatalan, hanya diizinkan 

dengan persetujuan ketua program studi atau usul 

penasehat akademik. Ayat 6) Perubahan pengambilan 

mata kuliah dapat dilakukan pada minggu kedua dan 

ketiga dari awal perkuliahan. Ayat 7) Semua mata 

kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada 

suatu program studi harus terdaftar pada sub Bagian 

Akademik dan kemahasiswaan (Subbag. Akama) STAIN 

Batusangkar dan Ayat 8) Semua mata kuliah yang 
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memiliki bobot sks yang tercantum dalam KRS dihitung 

dalam penentuan Indeks Prestasi Semester pada KHS. 

Pasal 13 terkait dengan silabus Mata Kuliah: ayat 1) 

Setiap mata kuliah harus memiliki silabus yang dibuat 

oleh dosen setelah terlebih dahulu divalidasi oleh 

Kelompok Keilmuan dan ditetapkan oleh Jurusan. Ayat 

2) Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan harus 

disesuaikan dengan silabus yang telah ditetapkan. 

Pasal 15 terkait dengan Penyelenggaraan 

Pendidikan; ayat 1) Ada informasi tertulis tentang 

kurikulum Program Studi dalam bentuk dokument yang 

diterbitkan oleh STAIN setiap awal tahun kalender dan 

berisi: a) Deskripsi singkat program studi; b) Nama mata 

kuliah, kode, Program Studi, pengajar , Sinopsis, 

semesterpenyelenggaraan mata kuliah, prasyarat mata 

kuliah dan daftar dosen beserta kualifikasinya. C) 

Administrasi perkuliahan setiap semester yang 

diterbitkan oleh Jurusan sebelum masa perkuliahan 

dimulai, yang berisi: 1) Nama mata kuliah; 2) Nama 

dosen atau team dosen; 3) Waktu/jadwal kegiatan; 4) 

Ruang/tempat kuliah; dan 5) Prasyarat pengambilan 

mata kuliah. 

 

4) Standar Penilaian Pembelajaran STAIN 

Batusangkar 

Standar Proses Penilaian Pembelajaran STAIN 

Batusangkar telah ditetapkan dalam Surat Keputusan 

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar 
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Nomor: sti.0/I/pp.00.9/ 4124.a/2009 Pasal 16, 17, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33. 

Pasal 16 tentang Evaluasi Program ayat 1) evaluasi 

penyelenggaraan pendidikan akademik dilaksanakan 

oleh jurusan yang dikoordinir Pembantu Ketua Bidang 

Akademik. Ayat 2) Evaluasi penyelenggaraan 

pendidikan akademik dilaksanakan minimal 1 (satu) kali 

persemester. Ayat 3) penyelenggaraan pendidikan 

dipantau dan dicatat oleh Jurusan secara akurat tentang 

seluruh kegiatan perkuliahan minimal 1 (satu) kali 

sebulan. 

Pasal 17 tentang Tujuan Evaluasi; ayat 1) 

Penjaminan mutu; ayat 2) Peningkatan kualitas 

berkelanjutan; ayat 3) Pertanggungjawaban kepada 

stakeholders dan; ayat 4) Akreditasi. Pasal 24 berbunyi 

yaitu; Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan penyelenggaraan kegiatan akademik serta 

memperoleh umpan balik bagi mahasiswa, dosen, 

lembaga, dan masyarakat. 

Pasal 25 ayat 1) Ujian merupakan salah satu tehnik 

evaluasi untuk mengetahui penguasaan kompetensi 

suatu mata kuliah dan menyelesaikan satu program atau 

lebih yang dilakukan dalam jangka waktu satu semester 

sesuai dengan peraturan berlaku. Ayat 2) Ujian seperti 

yang dimaksud ayat (1) di atas dapat dikelompokkan 

kepada: (a) Ujian semester; (b) Ujian Praktikum; dan (c) 

Ujian akhir. Ayat 3) Ujian semester seperti yang 

dimaksud ayat (2) meliputi: (a) Ujian Tengah Semester 

(UTS), dan (b) Ujian Akhir Semester (UAS). Ayat 4) 
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Ujian akhir seperti yang dimaksud ayat (2) huruf c di 

atas dalam bentuk: a) Ujian Komprehensif (s 1) dan ujian 

labor untuk D III, dan (b) Ujian Munaqasyah (S 1) dan 

ujian komprehensif untuk (D III). Ayat 5) Ujian 

praktikum adalah ujian yang dilakukan dalam rangka 

menguji keterampilan mahasiswa dalam bidang tertentu 

yang diatur tersendiri oleh unit yang melaksanakannya. 

Pasal 26 tentang Ujian Semester; ayat 1) UTS adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh Jurusan/program 

studi untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar 

mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar 

mahasiawa yang diadakan pada tengah semester. Ayat 

2) UAS adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

Jurusan/Program Studi untuk mengetahui tingkat 

kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses 

penilaian hasil belajar mahasiawa yang dilaksanakan 

pada akhir semester. Ayat 3) UTS dan UAS dilaksanakan 

secara terjadwal sesuai dengan Kalender Akademik 

STAIN Batusangkar. Ayat 4) Dalam hal tertentu UTS 

dan UAS dapat dilaksanakan di luar jadwal yang telah 

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas 

izin Ketua Jurusan. 

Pasal 27 tentang persyaratan ujian; ayat 1) Seorang 

mahasiswa berhak mengikuti Ujian Akhir Semester 

apabila telah mengikuti kuliah paling kurang 75% dari 

keseluruhan jumlah tatap muka yang ditentukan. ayat 2) 

Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Ujian Akhir 

Semester pada jadwal yang telah ditetapkan karena sakit 

atau kegiatan lain yang dibuktikan dengan surat 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

254 

keterangan yang dapat diterima oleh Ketua Jurusan, 

maka dapat menempuh Ujian Akhir Semester susulan 

yang pelaksanaannya diatur tersendiri. Ayat 3) Ujian 

susulan UTS dan UAS dilaksanakan tidak lebih dari 1 

(satu) minggu setelah UTS dan UAS terjadwal berakhir, 

kecuali ada alasan- alasan yang dapat dipertimbangkan 

dan dipercaya oleh Jurusan. Ayat 4) Seorang mahasiswa 

yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua 

persyaratan tugas-tugas akademik, termasuk Ujian 

Tengah Semester, tetapi mengikuti UAS, maka 

persyaratan tersebut harus dilengkapi sebelum dosen 

memasukkan nilai lengkap akhir semester ke Jurusan. 

Ayat 5) Bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat 

menyelesaikan dan melengkapinya sesuai dengan 

tambahan waktu yang telah ditentukan seperti 

dimaksud ayat (4) maka nilai mata kuliah yang 

bersangkutan dibagi apa adanya dengan memberi nilai 

nol untuk tugas akademik yang tidak lengkap. Ayat 6) 

Mata kuliah yang tidak memenuhi target minimal (75%) 

tidak dapat diujikan, ujian baru dapat dilakukan setelah 

dosen melengkapi tatap mukanya. 

Pasal 28 tentang bentuk dan pelaksanaan ujian; ayat 

1) Ujian dapat diadakan oleh dosen penguji secara 

tertulis maupun lisan, praktek dan bila perlu dengan 

cara lain yang dianggap paling tepat menurut keadaan 

dan sifat mata kuliah yang diujikan. Ayat 2) Ujian dapat 

diadakan di kampus atau di tempat lain sesuai dengan 

sifat mata kuliah atas izin jurusan. Ayat 3) Pelaksanaan 

ujian dapat dilakukan oleh dosen penguji yang 
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bersangkutan dengan penanggungjawab Ketua Jurusan. 

Ayat 4) Khusus pelaksanaan ujian untuk mata kuliah 

yang disertai praktikum dilakukan dua tahap, yaitu 

tahap pertama ujian teori dan tahap kedua ujian 

praktikum. Ayat 5) Bobot nilai mata kuliah yang disertai 

praktikum dihitung dengan menggabungkan nilai teori 

dan nilai praktikum. 

Pasal 29 tentang kewajiban dan tanggung jawab 

dosen penguji; ayat 1) Menyiapkan instrumen ujian 

mata kuliah yang diampu, baik UTS maupun UAS dan 

menyerahkan bukti fisiknya ke Jurusan. Ayat 2) Ikut 

mengawas ketika mata kuliah yang diampu diuji, 

kecuali ada halangan yang dapat dipertimbangkan. Ayat 

3) Menyelesaikan koreksi ujian dan menyampaikan nilai 

hasil koreksi paling lambat 1 (satu) minggu setelah mata 

kuliah ujian yang bersangkutan dilaksanakan. 

Pasal 30 tentang acuan penilaian; ayat 1) Dalam 

penilaian ujian dapat menggunakan norma absolut yaitu 

Penilaian Acuan Patokan (PAP), atau dengan norma 

relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN). Ayat 2) 

Sistem penilaian dapat disesuaikan dengan sifat masing-

masing mata kuliah yang meliputi: ayat 3) Penilaian 

Acuan Patokan (PAP), cara menentukan batas kelulusan. 

Ayat 4) Penilaian Acuan Norma (PAN), adalah dengan 

cara membandingkan nilai dengan seorang mahasiswa 

dengan nilai kelompoknya. Ayat 5) Gabungan antara 

PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas 

kelulusasn terlebih dahulu, kemudian membandingkan 

nilai yang lulus relatif dengan nilai kelompokknya. Dan 
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ayat 6) Untuk mata kuliah keahlian penilaian dengan 

cara PAP dan nilai minimum kelulusan adalah C. 

Pasal 31 tentang Nilai Akhir; ayat 1) Nilai Lengkap 

Akhir Semester (NLAS) satu mata kuliah adalah 

penjumlahan secara proporsional dari komponen nilai 

Praktikum dan atau tugas lainnya, UTS dan UAS yang 

diolah oleh dosen pengampu mata kuliah. Ayat 2) 

Pembobotan atau penjumlahan secara proporsional 

suatu nilai ditentukan oleh dosen penanggungjawab 

mata kuliah. Ayat 3) NLAS diterbitkan dalam KHS yang 

ditanda tangani oleh pembantu Ketua Bidang Akademik 

atau yang diberikan wewenang untuk itu. Ayat 4) 

Setelah nilai akhir suatu mata kuliah ditetapkan, tidak 

dibenarkan melaksanakan ujian untuk memperbaiki 

nilai tersebut dalam semester yang sama. Ayat 5) Setiap 

komponen penilaian harus tertuang dalam Nilai 

Lengkap Akhir Semester yang disyahkan dosen dalam 

bentuk nilai angka. Dan ayat 6) Bobot penilaian 

diserahkan kepada dosen masing- masing. 

Pasal 32 ayat 1) Nilai Lengkap Akhir Semester suatu 

mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu 

A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E. Ayat 2) Untuk 

mendapatkan Nilai Mutu (NM) dipergunakan acuan 

Nilai Angka (NA) dari 0 sampai 100, yang kemudian 

dikonversikan ke Angka Mutu (AM) seperti tabel 

berikut: 
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Nilai Angka Nilai Mutu Angka Mutu 

85 – 100 A 4,00 

80 – 84 A- 3,75 

75 – 79 B+ 3,50 

70 – 74 B 3,00 

65 – 69 B- 2,75 

60 – 64 C+ 2,50 

55 – 59 C 2,00 

45 – 54 D 1,00 

< 45 E 0,00 

 

Pasal 33 tentang Perbaikan Nilai; ayat 1) Setiap 

mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E harus 

memperioritaskan untuk memperbaiki nilai tersebut 

dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan 

kuliah, praktikum, tugas akademik lainnya secara utuh 

dan penuh serta mencantumkannya dalam KRS sesuai 

dengan ketentuan. Ayat 2) Mata Kuliah perbaikan yang 

tidak tercantum dalam KRS seperti yang dimaksud ayat 

(1) di atas dinyatakan batal. Ayat 3) Perbaikan nilai mata 

kuliah maksimal 16 SKS setiap semester. Ayat 4) Setiap 

mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai, maka 

nilai yang dipakai untuk menghitung IP dan IPK serta 

penulisan dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi. 
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5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STAIN 

Batusangkar 

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STAIN 

Batusangkar telah ditetapkan dalam Surat Keputusan 

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar 

Nomor: sti.0/I/pp.00.9/ 4124.a/2009 Pasal 42, dan 43. 

Pasal 42 ayat 1) Tenaga edukatif di STAIN Batu Sangkar 

disebut dosen atau asisten dosen. Ayat 2) Dosen adalah 

tenaga edukatif yang berwenang penuh mengajar di 

bidang keahliannya dengan jabatan minimal Lektor atau 

berijazah S.3 tanpa memperhatikan jabatannya. Ayat 3) 

Asisten adalah tenaga edukatif yang belum memiliki 

kriteria sebagaimana ayat (2) di atas, yang berada dalam 

pembinaan dosen senior yang berwenang. 

Pasal 43 berbunyi, Tenaga administratif dapat 

diusulkan/diangkat menjadi dosen bila mempunyai 

kualifikasi: ayat 1) Pendidikan minimal S.2 pada PTN 

atau PTS yang terakreditasi dengan keahlian yang 

dibutuhkan oleh STAIN Batusangkar. Ayat 2) 

Mempunyai moral, integritas, loyalitas dan dedikasi 

yang tinggi. Dan ayat 3) Berumur maksimum 45 tahun 

bagi golongan III/d dan 50 tahun bagi golongan IV/a. 

Ayat 4) Mempunyai pengalaman mengajar di Perguruan 

Tinggi minimal 2 (dua) tahun. Ayat 5) Golongan 

minimal Tk.I (III d). Ayat 6) Ada izin dari pimpinan 

instansi yang beersangkutan. Dan ayat 7) Ada 

persetujuan dari senat. 
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6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

STAIN Batusangkar 

STAIN Batusangkar terkait dengan sarana dan 

prasarana tersebut telah tersedia. hal tersebut bisa 

dilihat sperti lokasi kampus,, ruang kuliah, ruang 

kantor, perpustakaan, sarana olahraga, dan falitas 

lainnya yang menunjang kegiatan akademik STAIN 

sudah tersedia dengan baik sesuai ukuran STAIN. 

 

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran STAIN 

Batusangkar 

Standar Pengelolaan Pembelajaran STAIN 

Batusangkar telah ditetapkan dalam Surat Keputusan 

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar 

Nomor: sti.0/I/pp.00.9/ 4124.a/2009 Pasal 1 ayat 

berbunyi; Kurikulum Inti dan Institusional Program 

Sarjana dan Diploma terdiri atas; a)Kelompok MPK 

(Mata Kuliah pengembangan Kepribadian), b) 

Kelompok MKK ( Mata Kuliah Keilmuan dan 

keterampilan), c) Kelompok MKB (Mata Kuliah Keahlian 

Berkarya), d) Kelompok MPB (Mata Kuliah Perilaku 

Berkarya), dan e) Kelompok MBB (Mata Kuliah 

Berkehidupan Bermasyarakat). 

Pasal 5 ayat 1) Program pendidikan pada STAIN 

Batusangkar terdiri dari program pendidikan akademik 

dan pendidikan vokasi; a) Pendidikan akademik adalah 

pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui jenjang 

pendidikan, sarjana, magister dan doktor. b) Pendidikan 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

260 

vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan perserta 

didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian 

terapan tertentu maksimal setara dengan pendidikan 

sarjana. c) Pendidikan profesi adalah pendidikan yang 

diarahkan terutamam pada kesiapan penerapan 

keahlian tertentu. d) Penyelenggaraan pendidikan 

dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan 

tinggi dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan 

jurusan / program studi. 

Pasal 14 ayat 1) Kurikulum yang telah disusun oleh 

Jurusan dan komisi Kurikulum ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Ketua STAIN Batu Sangkar. Ayat 2) Revisi 

mata Kuliah dalam suatu Program Studi, ditetapkan 

dengan keputusan Ketua. Ayat 3) Peninjauan kembali 

kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kebutuhan masyarakat minimal 2 (dua) tahun sekali. 

Pasal 18 tentang sistem perkuliahan yaitu; Sistem 

perkuliahan yang berlaku pad STAIN adalah Sistem 

Kredit Semester. Pasal 19 ayat 1) Satu tahun akademik 

pada dasarnya dibagi atas dua semester, yaitu semester 

ganjil dan semester genap yang setiap semester terdiri 

dari 16 minggu kuliah tatap muka. Ayat 2) Pada setiap 

semester ditawarkan sejumlah mata kuliah setiap 

program studi yang dapat dipedomani oleh mahasiswa 

dalam mengisi KRS. Ayat 3) Pelaksanaan perkuliahan 

untuk satu sks adalah dengan rincian: a) 50 menit 

kegiatan tatap muka dilakukan dengan secara terjadwal 

tiap minggu antara mahasiswa dengan dosesn. b) 60 
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menit terstruktur adalah kegiatan belajar mahasiswa 

yang tidak terjadwal secara formal, tetapi direncanakan 

oleh dosen. d) 60 menit kegiatan akademik mandiri 

adalah kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa 

secara mandiri (tidak direncanakan oleh dosen/tenaga 

pengajar) untuk mendalami bahan perkuliahan dan 

pengayaan serta tujuan akademis lainnya yang 

menyangkut program semester yang sedang ditempuh. 

e) Pelaksanaan praktikum untuk satu sks adalah 100 

menit kegiatan terjadwal, 60 menit kegiatan akademik 

terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri yang 

pelaksanaannya diatur tersendiri oleh unit terkait. f) 

Pelaksaan kuliah, ujian, dan praktikum serta tugas 

akademik lainnya antara mahasiswa reguler tidak boleh 

gabung dalam satu ruang dan waktu yang sama kecuali 

dalam hal tertentu diatur tersendiri, dan g) Kegiatan 

praktikum dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh 

unit terkait. 

Pasal 41 tentang Predikat Lulusan STAIN 

Batusangkar ayat 1) Setiap mahasiswa yang telah lulus 

dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat lulus. 

Ayat 2) Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK nilai 

akhir mata kuliah dan nilai ujian akhir serta lama masa 

studi. Ayat 3) Predikat lulus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) pada program Sarjana adalah: a) Predikat 

dengan pujian apabila: (1) IPK 3,51 - 4,00, IPK 3,61 - 4,00. 

(2) tidak mempunyai nilai mata kuliah yang lebih kecil 

dari B. (3) Masa studi tidak lebih dari 8 semester. b) 

Predikat sangat memuaskan apabila: (1) IPK 2,75 - 3,50. 
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(2) Masa studi tidak lebih dari 8 semester ditambah 1 

(satu) tahun. (3) Tidak mempunyai nilai mata kuliah 

yang lebih rendah dari C. c) Predikat memuaskan 

apabila: IPK 2,00 – 2,74, atau tidak memenuhi 

persyaratan a, b dan c. d) Petapan wisudawan terbaik 

dilakukan apabila lulusan terbaik minimal dengan 

predikat sangat memuaskan dan IPK minimal 3,25. 

Pasal 50 Administrasi Akademik; berbunyi; 

Administrasi akademik adalah sistem administrasi yang 

digunakan dalam rangka kelancaran belajar mengajar. 

Pasal 51 tentang rencana akademik ayat 1) berbunyi; 

Kalender Akademik adalah rencana kegiatan akademik 

dalam satu tahun akademik. Ayat 2) Seluruh jadwal 

kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan 

pengajaran disusun dalam kalender akademik yang 

dikeluarkan setiap awal tahun akademik yang 

bersangkutan. Ayat 3) Mahasiswa wajib mempelajari 

dan mematuhi jadwal kalender akademik yang 

ditetapkan oleh ketua. Ayat 4) Kelalaian dalam 

memperhatikan kalender akademik oleh mahasiswa 

tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah jadwal 

kegiatan akademik. Ayat 5) Pelaksanaan semua kegiatan 

akademikoleh sivitas akademika, baik yang bersifat 

kurikuler maupun non kurikuler, harus mengacu 

kepada kalender akademik. 

Pasal 52 tentang Pendaftaran Ulang; ayat 1) Seluruh 

mahasiswa mendaftarkan diri ke Sub bagian akademik 

dan kemahasiswaan dengan menyerahkan semua 

persyaratan administratif yang telah ditetapkan dan 
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membayar biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan 

yang diteentukan oleh pejabat yang berwenang di 

bidang keuangan. Ayat 2) Setiap mahasiswa mendaftar 

pada tiap semester yang dilakukan spada akhir semester 

berjalan sebelumnya kecuali semester I dengan 

persyaratan: a) Memiliki Kartu Tanda MAhasiswa yang 

Sah. b) Menyerahkan kwitansi tanda lunas pembayaran 

biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester 

terkait. c) Mengisi KRS untuk semester terkait yang telah 

disahkan oleh Dosen PA. d) Syarat dan jadwal 

pendaftaran diumumkan oleh Sub Baian Akademik dan 

Kemahasiswaan paling lambat dua minggu sebelum 

pendaftaran dimulai. e) Pendaftaran ulang bagi 

mahasiswa harus secara langsung pada sub bagian 

akademik dan kemahasisswaan. f) Mahasiswa yang 

tidak dapat mendaftar ulang secara langsung 

dikarenakan sakit atau sedang mengikuti kegiatan 

akademik diluar kampus yang dibuktikan dengan surat 

keterangan pejabat yang berwenang dapat diwakilkan 

kepada orang lain dengan meberikan surat kuasa yang 

diketahui oleh Penasehat Akademik. g) Kesalahan 

pengambilan mata kuliah karena dikuasakan kepada 

orang lain menjadi tanggungjawab mahasiswa yang 

bersangkutan, dan h) Mahasiswa yang tidak atau 

terlambat mendaftar sesuai dengan ketentuan berlaku 

tidak berhak memperoleh pelayanan akademik dan 

fasilitas lainnya. Kepada yang bersangkutan diberikan 

kesempatan untuk ddapat mengajukan permohonan cuti 

kuliah paling lambat lima belas hari setelah masa 
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pembayaran SPP berakhir. Ayat 3) Mahasiswa yang 

tidak terdaftar pada Bagian Akademik, Kemahasiswaan 

izin dari ketua selama dua semester berturut-turut maka 

yang bersangkutan dikeluarkan sebagai mahasiswa 

STAIN. 

Pasal 58 tentang Kartu Rencana Studi yaitu ayat 1) 

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah format yang berisikan 

keseluruhan informasi mata kuliah yang ditawarkan 

yang mencakup nomor urut, kode mata kuliah, nama 

mata kuliah, bobot SKS, ruang, waktu penyelenggaraan 

dan pengampu mata kuliah pada semester berjalan. 

Ayat 2) Mahasiswa wajib mengisi KRS yang disediakan 

di jurusan pada semester yang sedang berjalan. Ayat 3) 

Rencana studi mahasiswa menganut Sistem Kredit 

Semester (SKS), dan ditentukan berdasarkan hasil 

belajar/praktikum yang diperolehnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Ayat 4) Kartu Rencana Studi 

(KRS) tersusun dari tiga lembar masing-masing 

diperuntukkan bagi: a) Dosen Pembimbing Akademik, 

b) Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan c) Program 

Studi yang bersangkutan. Ayat 5 Kartu Rencana Studi 

berfungsi sebagai salah satu instrumen pengawasan dan 

pengendalian proses pembelajaran di perguruan tinggi. 

Pasal 59 tentang Perubahan dan Pembatalan 

Rencana Studi; ayat 1) Mahasiswa yang akan mengubah 

KRS diberi kesempatan selambat- lambatnya tiga 

minggu setelah kuliah mulai berlangsung. Ayat2) 

perubahan KRS seperti dimaksud pada ayat 1 di atas 

harus disetujui oleh Penasehat Akademik Ketua 
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program studi dan selanjutnya diserahkan ke sub bagian 

akademik dan kemahasiswaan serta diifromasikan pada 

dosen mata kuliah yang bersangkutan, ayat 3) 

Pelaksanaan perubahan rencana studi tidak dapat 

diwakilkan, dan KRS hanya dapat diubah satu kali. 

Pasal 60 tentang Administrasi Nilai; yaitu ayat 1) 

Penyerahan Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) oleh 

dosen penanggungjawab mata kuliah ke 

jurusan/program studi paling lama satu minggu setelah 

pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan. Ayat 

2) Jika NLAS terlambat diserahkan sebagaimana ayat (1) 

di atas, dan atau masih ada nilai mahasiswa yang tidak 

terantum, maka sistem akan langsung memberikan nilai 

E untuk mata kuliah tersebut. Ayat 3) Nilai UTS, NLAS 

yang telah diserahkan kepada jurusan/program 

studi/sub bagian akademik dan kemahasisswaan tidak 

dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkuttan, 

kecuali ada kekeliruan yang tidak disengaja. Ayat 4) Jika 

terjadi kekeliruan dan kesalahan ddalam pencatatan 

nilai, maka usul perubahannya haruslah menggunakan 

formulir yang telah ditentukan dengan memberikan 

alasan yang wajar dan dapat diterima. Ayat 5) 

Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

baru dianggap sah setelah diusulkan oleh dosen yang 

bersangkutan kepada ketua jurusan/program studi/sub 

bagian akademik dan kemahasiswaan yang disahkan 

oleh ketua jurusan, dan ayat 6) Jurusan/program 

studi/sub bagian akademik dan kemahasiswaan 

menerima perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (5) selambat-lambatnya sebulan stelah KHS 

dikeluarkan. 

Pasal 61 tentang Kartu Hasil Studi; ayat 1) Kartu 

Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik 

mahasiswa setiap semester dan Indeks Prestasi 

Kumulatif selama masa studi efektif yang diikuti oleh 

mahasiswa yang bersangkutan. Ayat 2) KHS diterbitkan 

melalui sub bagian akademik dan kemahasiswaan setiap 

akhir Semester paling lambat 2 (dua) minggu setelah 

UAS berakhir setelah di olah dengan sesuai dengan 

NLAS, yang telah diserahkan oleh dosen/jurusan/ 

program studi. Ayat 3) Seluruh nilai yang telah diolah 

sub bagian akademik dan kemahasiswaan 

diinventarisasi di Sub Bagian Akademik 

Kemahasiswaan. Ayat 4) KHS harus mencantumkan 

keseluruhan nilai mata kuliah mahasiswa yang diambil 

pada semester tersebut. Ayat 5) Nilai mata kuliah yang 

tidak tercantum dalam KHS tidak diperhitungkan bobot 

sks-nya dalam penghitungan Indeks Prestasi dan harus 

dimunculkan pada semester berikutnya, dan ayat 6) Jika 

nilai yang tidak tercantum dalam KHS merupakan mata 

kuliah prasyarat maka mahasiswa yang bersangkutan 

tidak diperkenankan mengambil mata kuliah bersyarat. 

Pasal 62 tentang Fungsi Kartu Hasil Studi; ayat 1) 

KHS lembar pertama dibagikan kepada mahasiswa 

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari menjelang masa 

pengisian KRS pads semester berikutnya untuk 

digunakan mahasiswa sebagai dasar menyusun rencana 

studinya. Ayat 2) KHS lembar kedua diberikan kepada 
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Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk dipakai 

sebagai sarana evaluasi, pembinaan dan acuan untuk 

memberikan persetujuan dalam menyusun KRS 

berikutnya. Ayat 3) KHS lembaran ketiga dikirimkan 

pada masing-masing orangtua/wali mahasiswa sebagai 

wujud akuntabilitas institusi terhadap pihak 

berkepentingan (kalau dimungkinkan). 

Pasal 63 tentang Transkrip Nilai; ayat 1) Transkrip 

nilai adalah nilai prestasi akademik mahasiswa dari 

semua mata kuliah yang pernah diisikan Akama dan 

telah dimasukkan kedalam buku induk/keraipan 

jurusan. Ayat 2) Semua mata kuliah yang telah pernah 

diambil dan tercantum dalam KHS (total SKS) yang 

diikuti harus dicantumkan dalam transkrip nilai. Ayat 3) 

Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah 

yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih 

dalam masa studinya atas permintaan yang 

bersangkutan, maupun permintaan resmi instansi 

terkait. ayat 4) Sub bagian akademik dan 

kemahasiswaan wajib menyimpan buku indeks/arsip 

jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

kurang selama 7 (tujuh) tahun, dan ayat 5) Buku 

indeks/kearsipan jurusan diisi berdasarkan KHS 

mahasiswa dari semester ke semester. 

Pasal 64 tentang Pelaksanaan Perkuliahan; ayat 1) 

Perkuliahan dapat dilaksanakan dengan cara ceramah, 

diskusi, responsi, seminar, kelas presentasi, riset dan 

lain-lain sesuai dengan metode pendekatan terapan 

yang ditetapkan oleh masing-masing jurusan/program 
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studi yang bersangkutan. Ayat 2) Perkuliahan 

diselenggarakan oleh Jurusan/Program Studi sesuai 

dengan Kalender Akademik yang berlaku. Ayat 3) 

Jurusan dibantu unit pembuat jadwal mengatur jadwal 

kuliah praktikum, praktek kerja lapangan dan lain-lain 

kegiatan akademik yang diselaraskan dengan kalender 

akademik yang berlaku. Ayat 4) Ruang-ruang kuliah 

wajib dilengkapi sarana pembelajaran, dan ayat 5) 

Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik 

yang optimal. 

 

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran STAIN 

Batusangkar 

Standar Pembiayaan Pembelajaran oleh STAIN 

Batusangkar telah ditetapkan sesuai dengan peraturan 

pemerintah. Ini terekait dengan STAIN, sekolah negeri 

semua mengacu kepada peraturan perundang undangan 

yang berlaku. Hasil wawancara penulis dengan mantan 

mahasiswa STAIN yang berinisial ES, juga mengatakan 

bahwa terkait dengan besaran pembiayaan yang 

dibebankan kepada mahasiswa masih sangat wajar dan 

itu ditetapk oleh pihak STAIN diawal semester dalam 

bentuk SPP. 

 

b. Pelayanan Akademik STAIN Bukittinggi Sebelum 

Transformasi Menjadi IAIN 

1) Standar Kompetensi lulusan STAIN Bukittingi 

Standar Kompetensi lulusan STAIN Bukittinggi 

telah mentapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua 
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STAIN Sjech M. Djamil Jambek Bukittinggi Nomor: 

ST/4/OT.01/069/2003 Tentang Pedoman Akademik 

yang harus di jalankan oleh seluruh civitas akademik. 

Dalam pedoman ini Ketua  STAIN Sjech M. Djamil 

Jambek Bukittinggi Nomor: ST/4/OT.01/069/2003 tidak 

menjelaskan secara rinci, tetapi hanya menjelaskan 

secara umum. Tentang Standar Kompetensi Lulusan, 

maka STAIN Bukittinggi mengacu kepada standar 

Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oelh 

pemerintah. Dalam bab I keputusan ini dijelaskan 

bahwa ; Kurikulum yang dipakai di STAIN Sjech M. 

Djamil Djambek Bukittinggi adalah kurikulum inti yang 

ditetapkan secara Nasional dan Institusional yang terus 

menyesuaikan dengan tuntunan zaman.  

Dalam BAB VI Pasal 2 terkait dengan kompetensi 

lulusan, STAIN Bukitting memberikan mata kuliah 

kepada mahasiswa yang dikelopkkan kedalam; 1) Mata 

Kuliah Umum (MKU) adalah komponen STAIN 

merupakan mata kuliah yang harus diikuti oleh seluruh 

Mahasiswa STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. 

2) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) adalah 

komponen jurusan merupakan pengetahuan dasar dasar 

bidang studi atau keahlian masing-masing jurusan yang 

diikuti oleh semua mahasiswa yang bersangkutan. 3) 

Mata kuliah Keahlian (MKK) komponen program studi 

merupakan mata kuliah yang harus diikuti oleh semua 

mahasiswa program studi yang bersangkutan. 

Dalam bab II terkait dengan Jenjang Pendidikan 

Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, adalah Jenjang 
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Program Starata Satu (S 1) dengan bobot materi 144 s/d 

160 SKS, diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) 

semester dan harus diselesaikan oleh mahasiswa paling 

lama 14 semester. Untuk program D3 110-120 SKS, 

untuk program akta IV 20-24 SKS. Dan apabila 

kondisinya memungkinkan dapat membuka Program 

Megister (S2) dan Program Doktoral (S3).  

Sehubungan dengan kompetensi lulusan, STAIN 

Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memberi kelulusan 

kepada mahasiswa dan memberi gelar akademik kepada 

setiap mahasiswa yang telah melengkapi semua 

persyaratan sebagai berikut: 1) Telah menyelesaikan 

semua kewajiban dan tugas yang dibebankan dalam 

mengikuti suatu program studi. 2)Telah menyelesaikan 

kewajiban adminitrasi dan keuangan berkenaan dengan 

program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 3) Telah dinyatakan lulus sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993. Gelar yang 

diberikan kepada lulusan STAIN Sjech M. Djamil 

Djambek Bukittinggi pada jenjang S1 adalah Sarjana 

Hukum Islam (SHI) untuk Jurusan Syari‘ah dan Sarjana 

Pendidikan Islam (S.Pd.I) untuk Jursan Tarbiyah. 

Dalam bab VI Pasal 14 ayat 1) Seorang mahasiwa 

yang dinyatakan lulus dalam program Sarjana (S1) bila: 

a) Telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang 

disyaratkan dan telah lulus segala bentuk ujian. b) 

Indeks prestasi komulatif (IPK) minimal 2,00. c) Jumlah 

SKS dari mata kuliah bernilai D sebanyak-banyaknya 10 
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% dikelompok MKK (mata Kuliah keahlian). Ayat 2) 

Prediket yudisium yang berlaku di lingkungan STAIN 

Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah sebagai 

berikut: a) Cumlaud bila: (1) IP Komulatif minimal 3,50. 

(2) Masa penyelesaian perkuliahan paling lama 4 tahun. 

(3) Nilai paling rendah adalah B untuk seluruh mata 

kuliah. b) Amat baik bila: (a) IP Komulatif minimal 3,00. 

(b) Masa penyelesaian perkuliahan paling lama 5 tahun. 

(d) Nilai paling rendah adalah C untuk seluruh mata 

kuliah. c) Baik bila: (a) IP Komulatif minimal 2,50. (b) 

Masa penyelesaian perkuliahan paling lama 6 tahun. d) 

Cukup bila : (1) IP Komulatif minimal 2,00. 

 

2) Standar Isi pembelajaran STAIN Bukittingi 

Standar isi pembelajaran STAIN Sjech M. Djamil 

Jambek Bukittinggi telah ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Ketua STAIN Nomor: ST/4/OT.01/069/2003 

yang tersimpul dalam Bab I yaitu diarahkan kepada 

pembangunan ilmu-ilmu keislaman dan pemenuhan 

tuntutan masyarakat dan bangsa yang sedang berupaya 

melanjutkan perjuangan reformasi menuju masyarakat 

madani. Proses belajar mengajar yang dilaksankan 

beroerientasi kepada pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang teridiri dari pendidikan, studi 

kasus dan pengabdian masyarakat. 

Dalam bab II yaitu untuk Program Starata Satu (S 1) 

dengan bobot materi 144 s/d 160 SKS, diberikan dalam 

jangka waktu 8 (delapan) semester dan harus 

diselesaikan oleh mahasiswa paling lama 14 semester. 
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Untuk program D3 110-120 SKS, untuk program akta IV 

20-24 SKS.  

 

3) Standar Proses Pembelajaran STAIN Bukittingi 

Standar Proses Pembelajaran STAIN Sjech M. Djamil 

Jambek Bukittinggi telah ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Ketua STAIN Nomor: ST/4/OT.01/069/2003 

yang tersimpul sebahagiannya dalam bab I yaitu; 

Pelaksanaan progrm pendidikan berbentuk kegiatan 

tatap muka, terstruktur, mandiri, sedangkan 

pelaksanaan program pengabdian masyarakat antara 

lain Kuliah Kerja Nyata, Desa Binaan, penyuluhan dan 

publikasi karya-karya ilmiah secara selektif dan 

pelaksanaan bidang studi kasus diarahkan kepada 

pengembangan ilmu melalui pengamatan dan 

merupakan program kurikulum STAIN Sjech M. Djamil 

Djambek Bukittinggi yang harus diikuti oleh semua 

mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program S 1. 

Dalam perkuliahan dilaksanakan Sistem Kredit 

Smester (SKS) yang memberikan perhatian pada 

perbedaan individu mahasiswa, memberikan 

penghargaan yang wajar terhadap minat dan 

kecenderungan mahasiswa pada suatu mata kuliah, 

serta menjanjikan irama kecepatan belajar kepada para 

mahasiswa 

Bab VI keputusan ini diatur tentang beban studi 

yaitu pasal 1 ayat 1) berbunyi; Beban studi seorang 

mahasiswa pada setiap semester berkisar 10 s/d 24 SKS. 

Ayat 2) Jumlah beban studi yang dapt diikuti oelh 
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mahasiswa dalam satu semester ditentukan oleh IP 

mahasiswa yang bersangkutan pada semester 

sebelumnya dengan persetujuan penasehat akademik 

(PA) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:  

 

Indeks Prestasi 

Semester Sebelumnya 

Maksimal Jumlah 

SKS Diambil 

3, 00 – 4, 00 24 SKS 

2, 00 – 2, 99 22 SKS 

1, 00 – 1, 99 20 SKS 

<1, 00 18 SKS 

 

Ayat 3) Pengurangan/pembatalan dan penggantian 

mata kuliah hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 

pada minggu ke-4 setaip awal semester. ayat 4) 

Praktikum, Prktek Pengalaman Lapangan (PPL), dan 

Praktek lainnya diatur dengan peraturan sendiri. Bab VI 

pasal 5 Ayat 1)Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar 

pada satu program studi yang ada pada STAIN Sjech M. 

Djamil Djambek Bukittingi, kecuali mahaisiswa yang 

mengambil program studi ganda. Ayat 2) Mahasiswa 

yang dapat mengikuti perkuliahan adalah yang telah 

memenuhi syarrat administrasi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Ayat 3) Mahasiswa yang akan 

menyelesaikan kuliah harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: a) Terdaftar sebagai mahasiswa. b) 

Menyelesaikan semua beban studi. c) Menyelesaikan 

semua kewajiban yang ditetapkan oleh STAIN Sjech M. 

Djamil Djambek Bukittinggi. 
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Bab VI pasal 7 ayat 1) Jadwal kuliah satu semester 

dikeluarkan paling lambat 15 hari sebelum perkuliahan 

pada semester tersebut dimulai. ayat 2) Jawal yang telah 

dikeluarkan tidak dapat dirubah oleh dosen tanpa 

persetujuan pembantu Ketua 1/jurusan/program studi. 

ayat 3) Mahasiswa harus mengikuti setiap kegiatan 

akademik yang sudah direncanakan. Ayat 4) Mahasiswa 

yang berhalangan hadir harus menyampaikan surat izin 

atau surat keterangan tertulis yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Bab VI pasal 15 ayat ayat 1) Setiap tahun diterbitkan 

kalender akademik sebagai pedoman dalam semua 

kegiatan dan jadwal pendidikan dan pengajaran. Ayat 2) 

Setiap mahasiwa harus mendaftar pada setiap semester. 

ayat 3) Dispensasi keterlambatan mendaftar hanya 

diberikan kepada mahasiswa yang sdang mengikuti 

kegiatan akademik yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari ketua atau pejabat yang berwenang. 

Ayat 4) Pendaftaran mahasiswa diselenggarakan pada 

bagian akademik dan kemahasiswaan. 

 

4) Standar Penilaian Pembelajaran STAIN 

Bukittinggi 

Standar Penilaian Pembelajaran STAIN Sjech M. 

Djamil Jambek Bukittinggi telah ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Ketua STAIN Nomor: ST/4/OT.01/069/2003 

dalam bab VI pasal 9, 10, 11, 12 dan 13. Pasal 9 ayat 1) 

Evaluasi bertujuan untuk mengatahui tingkat kemajuan 

hasil belajar seorang mahasiwa. Ayat 2) Jenis-jenis 
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evaluasi adalah sebagai berikut: a) Ujian Tengah Smester 

(UTS) yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil 

belajar yang dicapai oleh mahasiswa setelah 

menyelesaikan program lebih kurang separoh dari 

program yang ditetapkan dalam satu semester. b) Ujian 

Akhir Semester (UAS) yaitu penilaian yang dilakukan 

terhadap hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa 

setelah mengikuti program dalam satu semester dan 

diadakan sesuai dengan kalender akademik. c) Ujian 

praktikum yaitu penilaian yang dilakukan terhadap 

hasil belajar mahasiswa dalam bentuk praktek setelah 

diberikan bimbingan terlebih dahulu. Ujian praktikum 

terdiri dari praktek ibadah dan qiraah, praktek 

mahkamah dan PPL. Untuk dapat mengikuti ujian 

praktek ibadah disyaratkan terlebih dahulu lulus mata 

kuliah fiqih ibadah, untuk mengikuti ujian praktek 

mahkamah disyaratkan terlebih dahulu lulus mata 

kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara 

Peradilan Agama dan untuk PPL disyaratkan lulus mata 

kuliah Micro Teaching. Ketentuan selanjutnya diatur 

dalam pedoman tersendiri. d) Ujian skripsi teridri dari: 

(1) Ujian komprehensif yaitu penilaian yang diberikan 

terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan/lulus 

seluruh mata kuliah praktek. Mata kuliah yang diuji 

dalam komprehensif adalah mata kuliah pokok untuk 

setiap jurusan dan program studi. Untuk jurusan 

Syari‘ah: Tafsir, hadists, Ushul, Fiqh, bahasa Arab dan 

Ilmu Hukum. Untuk jurusan Tarbiyah: Tafsir, Hadists, 

Fiqh, Kependidikan dan bahasa Arab. (2) Peniaian 
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penulisan skripsi di lakukan oleh tim pembimbing 

terhadap skripsi yang telah selesai ditulis oleh 

mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang berlaku. (3) 

Penilaian munaqasyah skripsi yaitu penilaian yang 

dilakukan oleh tim penguji terhadap pertangung 

jawaban karya ilmiah yang telah dibahas/disusun 

mahasiswa. (4) Ujian komprehensif, penulisan skripsi, 

dan munaqasah skripsi masing-masing mempunyai 

bobot 2 SKS yang digabung menjadi 6 SKS. (5) 

Pelaksanaan dan ketentuan jenis-jenis ujian tersebut 

diatur tesendiri. 

Pasal 10 ayat 1) Rentangan nilai atas hasil studi 

mahasiswa berdasarkan kepada sistem persentase 10 – 

100. Ayat 2) Penetapn nilai akhir semester dilakukan 

dengan memperhitungkan; a) Nilai kegiatan terstruktur 

diberi bobot 2. b) Nilai ujian tengah semester (UTM) 

diberi bobot 3. c) Nilai Ujian akhir semester (UAS) diberi 

bobot 5. Ayat 3) Dalam sistem penilaian dipakai 

penilaian acuan patokan (Criterium Reference Evaluating) 

disingkat PAP bukan Penilaian acuan norma (Norma 

Reference Evaluating) disingkat PAP. 

Pasal 11 ayat 1) Penetapan nilai ujian komprehensif 

dilakukan dengan memperhitungkan: a) Penguasaan 

materi dengan bobot 6. b) Keterampilan menela‘ah buku 

standar, kemampuan analisis dan kemampuan argumen 

dengan bobot 4. Ayat 2) Penetapan nilai penulisan 

skripsi dilakukan dengan memperhitungkan: a) Materi 

dengan bobot 5. b) Metodologi dengan bobot 3. c) 

Bahasa dengan bobot 2. Ayat 3) Penetapan nilai ujian 
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munaqasah skripsi dengan memperhitungkan: a) 

Penguasaan materi dengan bobot 6. b) Kemampuan 

mengemukakan pendapat, kemampuan analisis dan 

kemampuan berargumen dengan 4. 

Pasal 12 berbunyi; Konversi nilai yang berlaku di 

lingkungan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 

adalah sebagai berikut:  

 

Nilai Angka Nilai Hurup Bobot 

95 – 100 A + 4,00 

90 – 94 A 3,75 

85 – 89 A - 3,50 

80 – 84 B + 3,25 

75 – 79 B 3,00 

70 – 74 B - 2,75 

65 - 69 C + 2,50 

60 – 64 C 2,25 

55 – 59 C - 2,00 

50 – 54 D 1,00 

0 – 49 E 0,00 

 

Pasal 13 ayat 1) Mahasiswa yang meperoleh nilai C 

dan D boleh meperbaiki nilai tersebut dengan jalan 

mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah tersebut pada 

semester di mana mata kuliah tiu ditawarkan, 

sedangkan nilai B tidak dapat diperbaiki. Ayat 2) 

Mahasiswa yang memperoleh nilai E (tidak lulus/gagal) 

harus mengulang perkuliahan dalam mata kuliah 

tersebut pada semester yang bersangkutan tahun 
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sesudahnya. Ayat 3) Mahasiswa yang berada pada 

semester 14 yang ingin memperbaiki nilai C dan D boleh 

mengikuti perkuliahan dalam matakuliah yang 

diperbaiki. Ayat 4) Mahasiswa yang belum lulus atau 

memperbaiki nilai dalam mata kuliah tertentu 

sedangkan mata kuliah tersebut tidak ada lagi karena 

perubahan kurikulum, mahaiswa tersebut dapat 

mengikuti mata kuliah yang berdekatan dengan mata 

kuliah yang tidak keluar tersebut pada semester reguler 

atau kalau memungkinkan dapat membuka semester 

pendek. Ayat 5) Mahasiswa yang akan memperoleh 

perdiket cumloude, tetapi masih memiliki satu nilai C, 

maka mata kuliah yang bersangkutan dapat dimintakan 

ujian khusus. Ayat 6) Mahasiswa yang mempunyai satu 

buah nilai D pada semester terakhir dapat dimintakan 

ujian khusus. Ayat 6) Mahasiswa yang mengulang mata 

kuliah untuk perbaikan nilai, maka nilai yang dipakai 

adalah nilai yang terkahir. 

 

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STAIN 

Bukittinggi 

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STAIN 

Sjech M. Djamil Jambek Bukittinggi yaitu telah 

memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh 

pemerintah ketika itu. STAIN Bukittinggi telah memiliki 

dosen dan tenaga kependidikan sendiri. Jumlahnya 

sudah mencukupi untuk setingkat Sekolah tinggi negeri. 

Setelah menjadi IAIN semua aset STAIN dalam bentuk 

dosen dan tenaga kependidikan secara otomatis menjadi 
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milik IAIN. Dosen dan tenaga kependidikan sekarang 

merupakan lanjutan dari aset yang dimiliki STAIN 

sebelumnya. Setelah bertransformasi, Dosen dan tenaga 

kependidikan semakin bertambah dari segi jumlah dan 

kualitasnya. Diiringi juga peningkatan dari segi sarana 

dan prasarana, fasilitas gedung, lahan kampus, dan 

sarana prasarana pendukung lainnya.  

 

6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

STAIN Bukittingi 

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STAIN 

Bukittingi dahulu telah memenuhi standar minimum 

yang ditetapkan oleh pemerintah. STAIN Bukittinggi 

telah memiliki lokasi lahan sendiri, ruang kuliah sendiri, 

dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar 

STAIN ketika itu. Setelah menjadi IAIN semua aset 

STAIN secara otomatis menjadi milik IAIN. IAIN 

sekarang merupakan lanjutan dari aset yang dimiliki 

STAIN sebelumnya. Setelah bertransformasi, STAIN 

semakin berkembang dari segi sarana dan prasarana, 

dosen, fasilitas gedung, lahan kampus, dan sarana 

prasarana pendukung lainnya.  

 

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran STAIN 

Bukittingi 

Standar Pengelolaan Pembelajaran STAIN Sjech M. 

Djamil Jambek Bukittinggi dijelaskan dalam Surat 

Keputusan Ketua STAIN Nomor: ST/4/OT.01/069/2003 

dalam bab II. Dalam bab II point C keputusan ini di 
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tetapakan bahwa pembelajaran di STAIN Sjech M. 

Djamil Jambek Bukittinggi memakai sistem SKS (Satuan 

Kredit Semester) Satuan Kredit Semester (SKS) ialah 

ukuran bobot penghargaan untuk satu mata kuliah atau 

prkatikum yang menyangkut suatu waktu tertentu 

dengan jenis-jenis kegiatan tertentu. Mata kuliah yang 

memiliki bobot kredit 1 SKS misalnya ialah yang 

diselenggarakan selama satu semester (16-17) minggu, 

jika dihitung dengan pelaksanaan ujian mid semester 

dan akhir semester maka menjadi 18-19 minggu dengan 

tiga macam kegiatan akademik pada setiap minggu 

yaitu: 50 menit kegiatan akademik tatap muka terjadwal; 

60 menit kegitana akademik terstruktur; 60 menit 

kegiatan akademik mandiri 

Sistem Kredit Semester adalah satuan yang 

digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi 

mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan 

usaha komulatif bagi sautu program tertentu, dan 

besarnya usaha untuk penyelenggaraan pendidikan bagi 

tenaga pengajar STAIN Sjech M. Djamil Djambek 

Bukittinggi. Satu SKS adalah takaran penghargaan 

terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 

minimal 50 menit kegiatan terjadwal yang diiringi oleh 

2-4 jam per minggu oleh tugas atau kegiatan lain yang 

terstruktur maupun mandiri selama satu semester. 

Indeks prestasi atau disingkat dengan IP adalah ukuran 

kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu. 

Indeks Prestasi Komulatif atau disingkat dengan IPK 

adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa sejak 
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Semester Pertama sampai kepada semester saat 

diadakan perhitungan.  

Perhitungan Indeks Prestasi adalah pebjumlahan 

hasil perkalian kredit mata kuliah yang diambil dengan 

angka mutu (bobot nilai) masing-masing mata kuliah 

tersebut dan kemudian dibagi dengan jumlah kredit 

(NK) dari seua mata kuliah yang diambil dalam suatu 

program studi dengan rumus sebagai berikut:  

 

IP = BN x NK 

K 

IP : Indeks Prestasi 

BN : Bobot Nilai Akhir yan gdiperoleh untuk setiap mata 

kuliah 

NK : Jumlah Kredit 

K : Harga SKS masing-masing mata kuliah; artinya dalam 

satu SKS menggunakan waktu 170/minggu untuk 

proses belajar mengajar dengan tiga jenis kegiatan 

tersebut. 

 

Kegiatan Studi Mahasiswa dalam Sistem SKS; Untuk 

mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS maka tiap 

mahasiswa selama satu semester harus mengikuti 

kegiatan-kegiatan pada setiap minggunya sebagai 

berikut: a) Selama 100 menit kegiatan akademik tatap 

muka terjadwal dengan dosen, misalnya mengikuti 

kuliah atau diskusi. b) Selama 120 menit kegiatan 

terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal 

tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk 

mebuat pekerjaan rumah, menyelesaikan soal-soal, 
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meringkas bahan bacaan, membuat paper dan lain-lain. 

c) Selama 120 menit kegiatan akademik mandiri untuk 

mendalami dan memperluas wawasan studi. Hal ini 

tidak direncanakan dosen tetapi menurut pilihan 

masing-masing amahasiswa dengan petunjuk dan 

bimbingan dosen, misalnya membuat makalah untuk 

didiskusikan, membuat terjemahan dari buku bahasa 

asing, membuat ulasan buku referensi, membuat uraian 

perbandingan antara beberpa pendapat dan lain-lain. 

Kegiatan Mengajar Dosen dalam Sistem SKS; Bagi 

dosen yang memegang suatu mata kuliah yang memiliki 

bobot kredit 2 SKS perlu melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: a) Selama 120 menit membuat 

perencanaan dan pengembangan materi kuliah ataupun 

diskusi untuk menghadapi kegiatan akademik tatap 

muka terjadwal. b) Selama 100 menit melakukan 

kegiatan akademik tatap muka terjadwal berupa kuliah 

ataupun memimpin diskusi. d) Selama 120 menit 

memberikan bimbingan mahasiswa baik secara 

kelompok ataupun perorangan, memberi tugas-tugas 

dan mengoreksi tugas-tugas yang telah mereka kerjakan 

secara terstruktur. d) Memberikan penilaian terhadap 

hasil belajar mahasiswa. 

Bab II point ) Penawaran dan Pengambilan Kartu 

Rencana Studi (KRS); Pengambilan Kartu Rencan Studi 

(KRS) mahasiswa didasarkan kepada kemampuan. 

Setiap awal Semester Jurusan menawarkan beberapa 

mata kuliah, baik yang wajib maupun yang pilihan. Dari 

penawaran beberapa mata kuliah tersebut, setiap 
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mahasiswa memiliki dan menetapkan sendiri mata 

kuliah mana yang akan diambil pada semester tersebut. 

Cara pengambilan rencana studi adalah dengan 

mengisi kartu rencana studi. Jumlah mata kuliah yang 

diambil oleh tiap-tiap mahasiswa didasrkan pada indeks 

prestasi (IP) yang diperolehnya pada semester 

sebelumnya, kecuali pada semester pertama dan kedua 

yang seluruhny mahasiswa dapat mengambil mata 

kuliah sesuai dengan paket yang telah ditetapkan 22 

SKS. 

Setiap mahasiswa bebas memilih mata kuliah yang 

ditawrakan bila telah lulus mata kuliah pada prequicite-

nya misalnya apabila mata kuliah Fiqih I belum lulus 

atau belum diambil, maka mahasiswa tidak boleh 

mengambil mata kuliah Fiqih II. 

Bab II point C) Kepanasehatan Akademik; Untuk 

membantu kelancaran studi mahasiswa, Jurusan 

menunjuk Penasehat Akademik (academic Adviser) bagi 

mahasiswa. Setiap dosen tetap ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Ketua STAI atas ususl Ketua Jurusan menjadi 

pembimbing Akademik untuk kurang lebih 15 orang 

mahasiswa. 

Tugas penasehat akademik adalah membantu 

mahasiwa dalam menyelesaikan studi mereka antara 

lain dalam hal: 1) Membibing mahasiswa dalam 

pengambilan mata kuliah (pengisian rencana studi pada 

setiap awal semester. 2) Membimbing mahasiswa dalam 

memecahkan bebagai macam masalah studi dan 

kegiatan akademik. 3) Memberikan bimbingan dan 
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nasehat yang bertujuan untuk membantu mahasiswa 

dalam mencapai prestasi belajar yang optimal. 4) 

Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang 

berprestasi rendah. 5) Mengikuti dan memperhatikan 

segi-segi perilaku mahasiwa. 6) Menyediakan waktu 

yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa di 

kampus. 7) Menandatangi kartu rencana studi yang 

dibimbingnya. 8) Membaca, mengarahkan, mengoreksi 

dan menyetujui proposal skripsi mahasiswa yang akan 

diajukan kepada program studi. 9) Membibing 

mahsiswa dalam kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan 

dengan perkuliahannya. 10) Memeriksa dan menilai 

Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) mahasiswa. 

Bab II point D) Supervisi Perkuliahan; Supervisi 

perkuliahan mencakup supervisi materi yang 

dikuliahkan dan frekuensi kehadiran dosen. 

Pelaksanaan supervisi perkuliahan dikoordinasikan dan 

dipertanggung jawabkan oleh Ketua dengan dibantu 

oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik dan Ketua 

Jurusan. 

Sehubungan dengan itu setiap dosen diwajibkan 

membuat kontrak perkuliahan yang berbentuk Garis-

garis Besar Program pengajaran (GBPP) untuk setiap 

semester, dan menyampaikannya pada mahasiswa 

paling lambat pada minggu pertama perkuliahan 

dimulia. Kontrak kuliah ini memungkinkan mahasiswa 

mengadakan antisipasi dan menyiapkan diri sehingga 

mereka dapat memegang peran aktif dalam proses 

belajar mengajar. 
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Kehadiran dosen dalam melaksanakan kuliah 

dicatat oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, palingg 

sedikit sekali dalam sebulan dikumpulkan oleh Ketua 

Jurusan untuk bahan laporan bulanan kepada Ketua. 

Laporan kehadiran dosen ini dimaksudkan untuk 

mengetahui, a) frekuensi kehadiran, b) ketepatan waktu 

dan c) terlaksananya tugas dosen dalam memberi kuliah 

sehingga tidak lebih banyak diserahkan kepada asisten 

atau diganti oleh orang lain. Laporan pelakasanaan 

kuliah dimaksudkan untuk mengetahui: a) Kesesuaian 

masalah yang dibicarakan dengan silabus; b) Usaha 

mandiri dosen dan mahasiswa agar aktif dalam proses 

belajar mengajar. 

Laporan supervisi perkuliahan disampaikan oleh 

Ketua STAIN kepada Dirjen untuk digunakan dalam 

penilaian kondisi dan keompetensi Akademik dosen 

tersebut. Pemantauan penyelenggaraan perkuliahan 

secara keseluruahan dilaksanakan oleh bagian 

administrasi dan kemahasiswaan (BAAK) antara lain 

dimaksudkan untuk pendayagunaan dan penghematan 

pemakaian sarana dan prasarana perkuliahan. 

Bab III Prosedur kegiatan akademik; Prosedur 

kegiatan akademik ini adalah proses yang mesti dilalui 

oleh setiap mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

akademik di STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi 

sejak dari seleksi penerimaan calon mahasiswa baru 

samapai dengan acara wisuda sarjana pada kahir 

program akademik. 
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Adapaun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya 

ketentuan tentang prosedur kegiatan akademik ini 

adalah: terciptanya keseragaman dan efektivitas 

pelayanan administrasi akademik sehingga terbina 

disiplin mahasiswa, staf administrasi dan staf pengajara 

(3 unsur esensial dalam civitas akademik). 

Prose kegiatan akademik ini secara sistematik 

meliputi: 1) Seleksi penerimaan mahasiwa baru. 2) a) 

Pendaftaran (registrasi mahasiswa baru). b) pendaftaran 

ulang (herregistrasi mahasiwa lama). 3) Penyusunan 

jadwa kuliah. 4) Orientasi Pengenalan Kampus (OPEK). 

5) Pengambilan Mata Kuliah. 6) Perkuliahan dan 

bimbingan studi. 7) Ujian-ujian baik ujian mid semester, 

ujian akhir semester dan ujian komprhensif. 8) 

Praktikum. 9) Kuliah Kerja Nyata. 10) Pembuatan 

Skripsi dan Ujian Munaqasah dan 11) Wisuda Sarjana. 

Bab IV tentang prosedur pembuatan skripsi dan 

ujian munaqasah; Skripsi sebagai karya tulis tertinggi 

bagi mahasiswa yang menyelesaikan program starata 

(S1) merupaka hasil studi kasus sesuai dengan bidang 

profesi jurusan yang ditekuninya. Skripsi yang ditulis 

mahasiswa ini harus dipertahankan dalam ujian sidang 

munaqasah yang diadakan jurusan, dihadiri oleh tim 

penguji yang terdiri dari ketua, skretaris dan anggota. 

Adapun prsedur tesebut adalah: 1) Pengajuan Proposal 

Skripsi. 2) Seminar Proposal. 3) Pengesahan proposal 

Skripsi. 4)Bimbingan Skripsi. 5) Pengagendaan Skripsi. 

6) Sidang Munaqasah dan 7) Penggandaan Skripsi.  



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

287 

Bab V tentang wisuda sarjana; Wisuda sarjana 

adalah pelantikan kesarjanaan sebagai acara kegiatan 

terakhir pada proses akademik. Setiap mahasiswa yang 

telah menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus, 

harus mengikuti wisuda sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan untuk itu. 

Wisuda dilaksanakan dalam bentuk acara rapat 

senat terbuka STAIN Sjech M. Djamil Djambek 

Bukittinggi pada kesempatan acara Wisuda tersebut 

secara formal ijazah diserahkan dalam acara resmi yang 

dihadiri oleh seluruh civitas akademik, keluarga 

wisudawan/wusudawati dan undangan. Pada 

pelaksanaan tersebut dinobatkan sarjana terbaik untuk 

tahun akademik yang bersangkutan, berdasarkan 

ketetapan Ketua atas usul dari tiap-tiap jurusan.  

 

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran STAIN 

Bukittingi 

Standar Pembiayaan Pembelajaran STAIN Sjech M. 

Djamil Jambek Bukittinggi dahulu sebelum 

bertransformasi menjadi IAIN di jalankan sesuai dengan 

ketentuan dan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. STAIN adalah perguruan tinggi negeri, 

karenanya setiap perbuatan dan dan pengelolaan 

keuangan di awasi dan dinilai oleh pemerintah. 

Karenanya terkait dengan pembiayaan STAIN dahulu 

dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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3. Pelayanan Akademik STAIN Setelah Transformasi 

Menjadi IAIN di Sumatera Barat 

a. Pelayanan Akademik STAIN Batusangkar Setelah 

Transformasi Menjadi IAIN  

1) Standar Kompetensi Lulusan  

Standar Kompetensi Lulusan IAIN Batusangkar di 

tetapkan dalam surat keputusan Rektor Nomor: B-

663.E/In.27/R./PP.00.9/04/2019 tentang Peraturan 

Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Batusangkar. Hasil wawancara penulis dengan Unsur 

pimpinan IAIN Batusangkar yang berinisial RT 

mengatakan bahwa IAIN Batusangkar telah menetapkan 

dan memberikan rambu-rambu kompetensi kelulusan, 

baik kelulusan dalam proses mata kuliah dalam bentuk 

sks maupun dalam bentuk IPK (kelulusan jadi sarjana). 

Sebahagian aturan tersebut seperti yang termuat dalam 

surat keputusan Rektor diatas, diantaranya adalah 

Standar Kompetensi lulusan IAIN Batusangkar sudah di 

atur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 56 tahun 2016 tentang Statuta Institut 

Agama Islam Negeri Batusangkar dirumuskan oleh 

Program Studi pada Institut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sebahagian teknisnya 

sudah dituangkan dalam pedoman akademik IAIN 

Batusangkar pasal 31 dan 32.; 
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Pasal 31  

(1) Setiap mahasiswa yang telah lulus dalam 

menempuh ujian akhir diberikan predikat lulus. 

(2) Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK nilai akhir 

mata kuliah dan nilai ujian akhir serta lama masa 

studi. 

(3) Predikat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

pada program Sarjana adalah: 

a. Predikat dengan pujian apabila: 

1) IPK 3,51 – 4,00, dengan masa studi maksimal 

7 semester. 

2) IPK 3,61 – 4,00, dengan masa studi maksimal 

9 semester. 

3) Tidak mempunyai nilai mata kuliah yang 

lebih kecil dari B-. 

b. Predikat sangat memuaskan apabila: 

1) IPK minimal 3,01  

2) Masa studi tidak lebih dari 10 semester dan 

3) Tidak mempunyai nilai mata kuliah yang 

lebih rendah dari C. 

c. Predikat memuaskan apabila: IPK 2,76 dan tidak 

memenuhi persyaratan a, dan b  

(4) Prediket lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) pada progran Diploma III adalah: 

a. Predikat dengan pujian apabila: 

1) IPK 3,51 – 4,00, dengan masa studi maksimal 

5 semester. 

2) IPK 3,61 – 4,00, dengan masa studi maksimal 

6 semester. 
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3) Tidak mempunyai nilai mata kuliah yang 

lebih kecil dari B-. 

(1) Predikat sangat memuaskan apabila: 

(2) IPK minimal 3,01  

(3) Masa studi tidak lebih dari 8 semester dan 

(4) Tidak mempunyai nilai mata kuliah yang 

lebih rendah dari C. 

(5) Predikat memuaskan apabila: IPK 2,76 

dan tidak memenuhi persyaratan a, dan b  

(5) Penentuan wisudawan terbaik dilakukan oleh 

fakultas masing-masing minimal dengan predikat 

sangat memuaskan dan IPK minimal 3,25. 

(6) Gelar akademik diberikan setelah dinyatakan lulus 

dalam ujian munaqasah. 

 

Pasal 32 

1. Mahaasiswa yang dinyatakan lulus dan 

menamatkan studi di IAIN berhak memperoleh 

ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan 

pendamping ijazah (SKPI). 

2. Ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangaan 

Pendamping Ijazah (SKPI) dapat diberikan jika tugas 

akhir sudah dalam bentuk draf artikel yang disetujui 

oleh Dosen Pembimbing tugas akhir dan diterima 

pengasuh Jurnal. 

3. Surat keterangan Lulus dapat diberikan untuk 

kepentingan dan/atau keperluan tertentu sebagai 

pengganti ijazah yang bersifat sementara. 
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2) Standar Isi Pembelajaran  

Standar Isi Pembelajaran IAIN Batusangkar di 

tuangkan dalam surat keputusan Rektor Nomor: B-

663.E/In.27/R./PP.00.9/04/2019 tentang Peraturan 

Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Batusangkar yang tertuang dalam pasal 5, 7, 8 dan 10.  

 

Pasal 5 

1. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program 

pendidikan adalah: 

a) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk 

program diploma tiga, dengan beban belajar 

antara 115 – 120 sks; 

b) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk 

program starata 1, program diploma 

empat/sarjana terapan, dengan beban sks antara 

144 – 160 sks; dan 

c) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk 

program profesi setelah menyelesaikan program 

strata satu (S.1), atau program diploma IV (D.4) 

sarjana terapan, dengan beban belajar paling 

sedikit 24 (dua puluh empat) sks. 

2. Beban belajar mahasiswa program diploma III (D.3), 

program strata 1 (satu) yang berperstasi akademik 

tinggi, setelah semester 1 (satu) pada tahun 

akademik yang pertama dapat mengambil maksimal 

24 (duapuluh empat) sks per semester pada semester 

berikutnya.  
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3. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi 

semester (IPS) lebih besar dari 3,25 (tiga koma dua 

lima) dan memenuhi etika akademik. 

4. Perhitungan IPS dilakukan melalui penjumlahan 

dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai 

Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan jumlah 

Nili Kredit dari semua mata kuliah yang dimabil 

pada semester yang bersangkutan dalam satu 

jurusan/program studi, dengan rumus: 

 
IPS= 

 
Dimana  

IPS  =  Indeks prestasi Semester 

Mi =  Angka Mutu Suatu mata Kuliah ke-i (yang   

bersangkutan) 

Ki =  Nilai kredit suatu mata kuliah ke-i (yang   

bersangkutan) 
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5. Pedoman pengambilan sks adalah sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut:  

 

IPS Beban Studi 

> 3,25 < 24 

3,00 -3,24 < 22 

2,25-2,99 < -20 

1,50-2,24 < -17 

< 1,50 < 15 

 

6. Pengambilan beban belajar bagi mahasiswa yang 

aktif kembali setelah uti akademik mengacu kepada 

IPS sebelumnya dan bagi mahasiswa yang aktif 

kembali setelah non aktif mengacu kepada IPS pada 

semester aktif. 

 

Pasal 7 

Mata Kuliah seperti dimaksud ayat (1) di atas dapat pula 

dikelompokkan: 

1. Mata kuliah prasyarat (prereguisite) adalah mata 

kuliah yang harus diikuti sebelum mengikuti mata 

kuliah bersyarat. 

2. Mata kuliah bersyarat adalah mata kuliah yang 

boleh diambil setelah lulus mata kuliah prasyarat. 

3. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang 

menunjang pembentukan kepribadian dan 

kompetensi profesional seorang lulusan perguruan 

tinggi yang merupakan persiapan bagi mahasiswa 

dalam memasuki kehidupan bermasyarakat. 



Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik 

294 

4. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang bersifat 

sebagai pengayaan kemampuan mahasiswa sesuai 

dengan minatnya. 

 

Pasal 8 

(1) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata 

kuliah untuk setiap jurusan/Program studi yang 

dipilih oleh mahasiswa dengan mengisi Kartu 

Rencana Studi (KRS). 

(2) Pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa harus 

memperhatikan mata kuliah bersyarat maupun mata 

kuliah prasyarat. 

(3) Pengambilan mata kuliah bersyarat, nilai mata 

kuliah prasyarat minimal 60 (C+). 

(4) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang 

bersifat paralel pada jurusan /Program studi lain 

dengan syarat bobot sks dan capaian 

pembelajarannya sama dengan tetap 

memperhatikan efisiensi, efketifitas dan kulaitas 

pembelajarannya. 

(5) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah Institut 

dan/atau fakultas pada jurusan/program studi yang 

ada pada IAIN dengan syarat adanya kesamaan 

bobot sks dan capaian pembelajaran. 

(6) Mahasiswa yang mempunyai kesempatan 

mengambil mata kuliah lebih dari yang ditawarkan 

pada semester tersebut dapat mengambil mata 

kuliah yang tersedia pada semester di atasnya. 
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(7) Semua mata kuliah yang memiliki bobot sks yang 

tercantum dalam KRS dihitung dalam penentuan 

IPS pada KHS. 

(8) Pengambilan dan perubahan komposisi mata kuliah 

oleh mahasiswa dalam satu semester tertentu, baik 

berupa penggantian, penambahan, maupun 

pembatalan, hanya diizinkan ddengan persetujuan 

dosen penasehat akademik melalui e-Campus 

dilakukan pada minggu ketiga (3) perkuliahan. 

 

Pasal 10  

(1) Kurikulum jurusan/program studi IAIN mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 

KKNI. 

(2) Kurikulum jurusan/program studi IAIN 

berorientasi kepada pencapaian Visi-Misi IAIN, 

Fakultas, dan Jurusan/program studi yang 

bersangkutan. 

(3) Kurikulum jurusan/program studi IAIN harus 

memuat standar kompetensi lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan. 

(4) Kurikulum jurusan/program studi pada IAIN 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat 

mata kuliah : 

(a) Agama 

(b) Pancasila 

(c) Kewarganegaraan 
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(d) Bahasa Indonesia 

(5) Kurikulum jurusan/program studi pada IAIN 

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan 

melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan 

ekstrakurikuler. 

 

3) Standar Proses Pembelajaran 

Standar Proses Pembelajaran IAIN Batusangkar di 

tuangkan dalam surat keputusan Rektor Nomor: B-

663.E/In.27/R./PP.00.9/04/2019 tentang Peraturan 

Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Batusangkar dalam pasal 9, 10, 11, 12, dan 13.  

Dalam proses pembelajaran, IAIN Batusangkar telah 

menetapkan standar proses tersebut seperti dosen 

terlebih dahulu menyiapkan RPS sebelum memulai 

pembelajaran di ruangan kelas atau daring. RPS ini di 

buat dan dikembangkan oleh dosen pengampu mata 

kuliah yang bersangkutan. Ini dislesaikan diawal setiap 

semester ganjil atau genap. Hal ini telah diatur dalam 

peraturan akdemik IAIN dalam pasal seperti yang 

disebutkan di atas yaitu: 

 

Pasal 9 

(1) Setiap mata kuliah harus memiliki Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan 

oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam 

kelompok suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi dalam jurusan/program studi. 
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(2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

dikembangkan oleh dosen harus divalidasi oleh 

kelompok keilmuan semester dan ditetapkan oleh 

Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan 

Kelembagaan. 

(3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus 

menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

(4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak 

perkuliahan dikembangkan untuk 16 kali tatap 

muka, bila penyelenggaraan mata kuliah itu disertai 

praktikum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

juga disertai dengan praktikum setara 16 kali 

pertemuan. 

(5) Dosen wajib menyampaikan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan pada 

pertemuan pertama. 

(6) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit 

memuat: 

a. Nama jurusan/program studi, nama dan kode 

mata kuliah, semester, sks dan nama dosen 

pengampu; 

b. Capain pembelajaran lulusan yang dibebankan 

pada matakuliah; 

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap 

tahapan pembelajaran untuk memnuhi capaian 

pembelajaran lulusan; 

d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan 

yang akan dicapai; 
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e. Metode pembelajaran; 

f. Waktu yang disediakan untuk mencapai 

kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 

g. Pengalaman belajar mahasiswa yang 

diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu 

semester; 

h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 

i. Daftar referensi yang digunaka. 

(7) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah 

lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 

Pasal 10  

(1) Kurikulum yang telah disusun oleh Jurusan dan 

Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat. 

(2) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kebutuhan masyarakat minimal 2 

(dua) tahun sekali. 

(3) Pelaksanaan pembelajaran : 

a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung 

dalam bentuk interaksi antara dosen dengan 

mahasiswa baik secara langsung maupun tidak 

langsung (e-Lerning). 

b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah 

dilaksanakan sesuai RPS. 
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c. Proses Pembelajaran yang terkait dengan studi 

kasus mahasiswa wajib mengacu pada Standar 

Nasional Studi kasus dan; 

d. Proses pembelajaran yang terkait dengan 

pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 

wajib mengacu pada Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

Pasal 11 

(1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran 

sks. 

(2) Semester merupakan satuan waktu proses 

pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam 

belas) minggu, termasuk ujian tengah semester 

(UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 

(3) (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, 

responsi, atau tutorial, terdiri atas: 

(a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu persemester; 

(b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) 

menit per minggu persemester; dan 

(c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per 

minggu persemester. 

(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa 

seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 

a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per 

minggu persemester dan 

b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per 

minggu persemester. 
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(5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, 

modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 

(6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 

lapangan, studi kasus, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain 

yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per 

minggu per semester. 

 

Pasal 12 

(1) Praktikum dan Praktik Lapangan adalah mata 

kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa 

program strata satu (S.1) dan program Diploma III 

(D3) dalam menunjang kegiatan intrakurikuler. 

(2) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah 

Praktek Lapangan yang bersifat Institusional dengan 

bobot 4 sks pada program strata satu (S.1) dalam 

menunjang kegiatan Intrakurikuler. 

(3) Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan secara 

bersamaan dengan Praktik lapangan lainnya dengan 

tetap memperhatikan efektifitas, efisiensi, dan 

kualitas akademiknya. 

 

Pasal 13  

(1) Tujuan semester antara adalah memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk 

memanfaatkan waktu libur antar semester dengan 
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program kegiatan akademik guna memperbaiki nilai 

dan mendukung percepatan penyelesaian belajar. 

(2) Semester antara dapat dilakukan sesuai dengan 

ketentuan dan peersyaratan sebagai berikut: 

(a) Diselenggarakan pada waktu libur semester 

genap (akhir tahun akademik); 

(b) Paling sedikit 8 (delapan) minggu; 

(c) Jumlah pertemuan 12-14 tatap muka di luar UTS 

anatara dan UAS antara; 

(d) Bukan mata kuliah keahlian; 

(e) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 

(sembilan) sks maksimum 3 (tiga) mata kuliah; 

(f) Jumlah mahasiswa minimal 10 orang; dan 

(g) Mendapat rekomendasi dari dekan melalui 

wakil dekan bidang akademik dan 

pengembangan kelembagaan. 

 

4) Standar Penilaian Pembelajaran  

Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Batusangkar 

di tuangkan dalam surat keputusan Rektor Nomor: B-

663.E/In.27/R./PP.00.9/04/2019 tentang Peraturan 

Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Batusangkar dalam pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, dan 25. 

Standar peniliaian pembelajaran IAIN Batu Sangakr 

meliputi penialain dalam bentuk UTS dan UAS dan 

penilaian lainnya yang diterapkan . Nilai tersebut di 

simbolkan dengan Nilai Mutu (NM), Nilai Angka (NA) 

yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (AM).  
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Pasal 15 

(1) Penilaian pembelajaran merupakan kegiatan untuk 

mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar 

mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

(2) Penilaian pembelajaran bertujuan untuk 

memberikan informasi tentang: 

(a) Tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan 

akademik; 

(b) Keberhasilan prose dan hasil belajar mahasiswa 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan; dan 

(c) Umpan balik mahasiswa, dosen, lembaga, dan 

masyarakat. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilaksanakan dengan prinsip edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi. 

(4) Penilaian seperti yang dimaksud ayat (1) di atas 

dilakukan dalam bentuk; 

a. Ujian semester 

b. Ujian Praktikum 

c. Ujian akhir 

(5) Ujian semester seperti yang dimaksud ayat (2) 

meliputi: 

a. Ujian Tengah Semester (UTS). 

b. Ujian Akhir Semester (UAS) 

(6) Ujian praktikum adalah ujian yang dilakukan dalam 

rangka menguji keterampilan mahasiswa dalam 
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bidang tertentu yang diatur tersendiri oleh unit yang 

melaksanakannya 

(7) Ujian akhir seperti yang dimaksud ayat (4) huruf c 

di atas dalam bentuk: Ujian Munaqasyah bagi 

program strata satu (S.1) dan program diploma III 

(D. 3) 

 

Pasal 16 

(1) Ujian Tengah Semester (UTS) adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh Jurusan untuk mengetahui 

tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan 

proses penilaian hasil belajar mahasiawa yang 

diadakan pada tengah semester setelah pertemuan 

ke 7. 

(2) Ujian Akhir Semester (UAS) adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan 

belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian 

hasil belajar mahasiawa yang dilaksanakan pada 

akhir semester. 

(3) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai 

dengan Kalender yang termasuk dalam 16 (enam 

belas) kali tatap muka. 

(4) Dalam hal tertentu UTS dan UAS dapat 

dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas izin dekan 

melalui wakil dekan bidang akademik dan 

pengembangan lembaga. 
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Pasal 17 

(1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti Ujian Akhir 

Semester apabila telah mengikuti kuliah paling 

kurang 75% dari keseluruhan jumlah tatap muka 

yang dilaksanakan. 

(2) Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UTS dan 

UAS pada jadwal yang telah ditetapkan dengan 

alasan syar‘i dan /atau kegiatan lain yang 

dibuktikan dengan surat keterangan yang sah maka 

dapat menempuh UTS dan UAS susulan atas 

rekomendasi Ketua Jurusan/program studi, 

pelaksanaannya diatur tersendiri. 

(3) UTS dan UAS dilaksanakan tidak lebih dari 1 (satu) 

minggu setelah UTS dan UAS terjadwal berakhir, 

kecuali ada alasan- alasan yang dapat 

dipertimbangkan dan diterrima oleh ketua 

Jurusan/program studi. 

(4) Mata kuliah yang tidak memenuhi target minimal 12 

kali tatap muka tidak dapat diajukan sebelum tatap 

mukanya memenuhi target minimal tersebut atas 

izin ketua jurusan/program studi. 

 

Pasal 18 

(1) Ujian dapat diadakan oleh dosen pengampu mata 

kuliah secara tertulis, lisan, praktikum, dan/atau 

cara lainnya sesuai dengan sifat mata kuliah. 

(2) Ujian dapat diadakan di kampus atau di tempat lain 

sesuai dengan sifat mata kuliah. 
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(3) Pelaksanaan ujian dapat dilakukan oleh dosen 

pengampu mata kuliah yang bersangkutan dibawah 

tanggungjawab Ketua Jurusan/program studi. 

(4) Khusus pelaksanaan ujian mata kuliah yang disertai 

praktikum dilakukan dua tahap, yaitu tahap 

pertama ujian teori dan tahap kedua ujian 

praktikum. 

(5) Bobot nilai mata kuliah yang disertai praktikum 

dihitung dengan menggabungkan nilai teori dan 

nilai praktikum. 

 

Pasal 19 

(1) Menyerahkan instrumen ujian dan bukti 

pelaksanaan ujian ke Jurusan/Program Studi di 

bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik 

dan Kelembagaan. 

(2) Ikut mengawas ketika mata kuliah yang diampu 

diuji, kecuali ada halangan yang dapat 

dipertimbangkan. 

(3) Menyelesaikan koreksi ujian dan menyampaikan 

nilai hasil koreksi sebelum batas akhir yang 

ditetapkan oleh sistem e-campus sesuai kalender 

akademik. 

 

Pasal 20 

(1) Pelaksanaan penilaian harus mengacu pada rencana 

pembelajaran semester (RPS). 

(2) Kriteria penilaian dapat menggunakan norma 

absolut yaitu penilaian acuan patokan (PAP). 
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(3) Sistem penilaian dapat disesuaikan dengan sifat 

masing-masing mata kuliah dengan cara 

menentukan batas kelulusan. 

(4) Untuk mata kuliah keahlian penilaian dengan cara 

PAP dan nilai minimum kelulusan adalah C+. 

 

Pasal 21 

(1) Nilai Akhir satu mata kuliah adalah penjumlahan 

secara proporsional dari komponen nilai Praktikum, 

tugas, UTS, UAS dan/atau aspek lainnya. 

(2) Nilai akhir setiap mata kuliah diterbitkan dalam 

KHS yang dikeluarkan e-Campus yang teretak 

dengan bercode. 

(3) Setelah nilai akhir suatu mata kuliah ditetapkan, 

tidak dibenarkan memperbaiki nilai tersebut. 

(4) Setiap komponen penilaian harus tertuang dalam 

Nilai Lengkap Akhir Semester yang disyahkan 

dosen dalam bentuk nilai angka. 

(5) Bobot penilaian setiap komponen diserahkan 

kepada dosen masing- masing 

 

Pasal 22 

(1) Nilai Akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan 

Nilai Mutu (NM) yaitu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan 

E. 

(2) Untuk mendapatkan Nilai Mutu (NM) 

dipergunakan acuan Nilai Angka (NA) dari 0 

sampai 100, yang kemudian dikonversikan ke 

Angka Mutu (AM) seperti tabel berikut: 
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EPILOG 
 

Tranformasi STAIN menjadi IAIN di Sumatera Barat 

dapat meningkatkan layanan akademik. Temuan studi kasus 

adalah: 

Pertama; Transformasi STAIN Batusangkar dan 

Bukittingi dapat dilihat dari faktor yaitu internal dan 

eksternal. Faktor internal adanya keinginan yang kuat dari 

kedua STAIN ini dan masyarakat untuk meningkatkan akses 

layanan pendidikan, status kelembagaan ketingkat yang lebih 

tinggi dan menyesuaikannya dengan perkembangan. Kedua 

STAIN ini sudah percaya diri dan merasa mampu 

mengembangkan lembaga ke arah yang lebih tinggi dengan 

sumber daya yang dimiliki. Faktor eksternal adalah tuntutan 

globalisasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat 

terhadap pendidikan yang bervariasa yang mampu menjawab 

kebutuhan mereka dalam percaturan dunia kerja dan global.  

Kedua; STAIN Batusangkar 1) Inspirasi Sejarah, karena 

Batusangkar pernah menjadi pusat kerajaan kerajaan 

Pagaruyung yang membentang di sebahagian nusantra ini. 2) 

Ingin menghidupkan kembali kejayaan masa lampau dimana 

kota Batusangkar pernah ―membidani‖ lahirnya 2 perguruan 

tinggi ternama di Sumatera barat yaitu UNP dan UIN Imam 

Bonjol Padang yang sudah meninggalkan kota Batusangkar. 

3) Antropologis yaitu Mengubah simbol STAIN menjadi 

simbol IAIN. 4) Psikologis menghilangkan gape pemahan 

keagamaan parsial dengan pemahaman yang komprehensif 

dimasyarakat. 5) Filosofis, mengintegrasikan konsep 
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pendidikan agama dan umum yang Sumber dari al-Qur‘an 

dan Sunnah, Fleksibilitas ajaran Islam mengikuti zaman. 

Ketiga; STAIN Bukittingi terkait dengan mengapa 

transformasi menjadi IAIN 1) memiliki sejarah masa lalu, 

karena IAIN Bukittinggi yang sekarang pergantian 

nemenklatur dari perguruaan tinggi yang ada sebelumnya. 2) 

Secara filosofis meningkatkan daya Jangkau pemerataan dan 

sebaran pendidikan keagamaan. 3) secara sosiologis untuk 

meningkatkan mutu daya saing STAIN di tengah persaingan 

global. 4) Antropologis yaitu Memperkenalkan konsep pokok 

transformasi STAIN menjadi IAIN. 5) Memahami hakekat, ciri 

dan prinsip trnasformasi STAIN, Bersusaha mengetahui 

berbagai faktor yang mempengaruhi proses transformasi dan 

Menumbuhkan pemahaman yang holistik kepada civitas 

akademik tentang transformasi. 

Keempat; terkait dengan proses transformasi STAIN 

Batusangkar dan STAIN Bukittinggi telah berjalan menurut 

konsep transaformasi. Tetapi temuan studi kasus dalam 

proses transformasi STAIN menjadi IAIN, membutuhkan 

waktu yang lama. Analisis temuan studi kasus ini 

dipengaruhi oleh Birokrasi dan politik. Hal ini disebabkan 

oleh status STAIN sebagai perguruan tinggi yang 

tersubordinasi langsung dengan pemerintah, STAIN 

diberikan kebebasan untuk berkembang disisi lain 

pemerintah memegang kendali. Kendali itu sperti pemerintah 

telah membiayai semua operasional STAIN, maka pemerintah 

berwenang untuk mengatur, disinilah STAIN Batusangkar 

dan Bukittinggi memainkan peran dengan pendekatan politik 

agar tujuan transformasi cepat terwujud. Perguruan tinggi 
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keagamaan negeri yang berada di bawah naungan 

pemerintah harus mengikuti nomenklatur yang tidak mudah 

diubah. Sementara masyarakat menginginkan layanan yang 

cepat. Hasil temuan studi kasus dan analisi penulis, disinilah 

letak perbedaan antara trnasformasi organisasi STAIN yang 

tersubornisai dengan pemerintah sebagai pemilik saham 

terbesar dengan organisasi bebas lainnya, yang secara tidak 

langsung tidak tersubordinasi dengan pemerintah.  

Kelima; temuan studi kasus bahwa transformasi STAIN 

Batusangkar dan STAIN Bukittinggi menjadi IAIN dapat 

meningkatan layanan akademik dengan indikatornya adalah; 

penambahan jurusan, peningkatan jumlah sarana dan 

prsarana, peningkatan jumlah dan kualitas dosen serta tenaga 

kependidikan. Dalam memberikan layanan telah, IAIN 

Batusangkar dan Bukittinggi telah menerpakan layanan 

berbasis ―IT‖ yang sebelumnya belum diterapkan.  

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan studi kasus ini, 

maka penulis implikasi sebagai berikut:  

Pertama; pendekatan teori transformasi organisi yang 

digunakan dalam kajian ini bisa digunakan, dan perlu 

penyempurnaan. Penyempurnaan itu adalah terkait dengan 

memisahkan antara organisasi umum (bebas) dengan 

organisasi yang tersubordinasi langsung dengan pemerintah. 

Karenanya dibutuhkan kajian lanjutan untuk bisa 

menemukan formula yang tepat untuk melihat Transformasi 

STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN dalam 

meningkatkan pelayanan akademik.Transformasi STAIN 

menjadi IAIN bisa menerapkan teori dalam kajian ini, namun 

hasilnya akhirnya tergantung pemerintah. Sebaik apapun 
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teori transformasi yang ada dalam kajian ini di terapkan 

dalam proses transformasi STAIN, jika pemerintah tidak 

disetuju, maka trasformasi tidak tercapai.  

Kedua; Siapa yang terlibat dalam proses Transformasi 

STAIN menjadi IAIN, terutama pimpinan, dosen dan staf 

inetrnal lembaga agar tetap semangat dan menjalankan tugas 

dan kewajiban masing-masing. Mengingangat transformasi 

lembaga membutuhkan semangat, tenaga, pikiran, dan kerja 

keras dari semua tim yang terlibat. Transformasi 

berhubungan dengan aturan-aturan yang berlaku, 

membutuhkan pendekatan/lobi-lobi politik dan strategi. Hal 

ini disebabkan bahwa STAIN adalah lembaga pendidikan 

tinggi yang tersubordinasi langsung dengan pemerintah, 

semua persyaratan sesuai dengan aturan pemerintah. Karena 

transformasi STAIN hanya diberikan sebahagian kebebasan 

oleh pemerintah.  

Ketiga; Dalam pelayanan; transfromasi STAIN selalu 

meningkatkan pelayanan akademik. Inovasi tidak boleh 

berhenti di diera globalisasi seperti sekarang ini. Semua aspek 

membutuhkan pelayanan yang cepat dan akurat. Jika tidak 

terlaksana, lembaga STAIN di Sumatera Barat khususnya 

akan tertinggal dengan perkembangan zaman, akan 

ditinggalkan oleh stakeholder, serta akan kehilangan 

relevansinya ditengah masyarakat global. 

Merujuk kepada temuan studi kasus ini, mengenai 

tansfromasi STAIN menjadi IAIN dalam meningkatkan 

layanan akademik di Sumatera Barat, maka rekomenadasi 

penulis sebagai berikut:  
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Pertama; kepada pemerintah pusat/kementerian agama 

RI khususnya, dalam proses transformasi STAIN ke proses 

transformasi selanjutnya sudah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, segeralah diberikan perubahan tersebut, dan jangan 

dipersulit. Kedua; kepada pemerintah kabupaten/kota dan 

propinsi di Sumatera Barat agar tetap memberikan dukungan 

moril maupun materil terhadap pengembangan kelembagaan 

IAIN di Sumatera Barat ini. Tanpa dukungan tersebut, 

memperlambat kampus dalam mengembangkan diri. Zaman 

sekarang, semuanya menuntut kerja cepat, dan kerja tim yang 

menjadi ciri khas zaman sekarang. Kampus akan sulit 

berkembang jika tidak ada dukungan dari pemerintah 

kabupaten/kota, propinsi dan pusat serta semua lapisan 

masryarakat. 

Ketiga; kepada pimpin IAIN Batusangkar dan Bukittingi, 

tetap semangat dan selalu memberikan kontribusi terhadap 

tranformasi IAIN menjadi UIN. Semangat, tidak ragu, tetap 

konsisten, menjaga kekompakan tim agar terwujud lembaga 

yang lebih besar lagi. Keempat; dalam memberikan layanan 

akademik kepada mahasiswa; jadikan mahasiswa prioritas 

utama. Mahasiswa adalah salah satu ujung tombak dari 

kemajuan IAIN khususnya di sumatera Barat. Jika lulusan 

mahasiswa berkualitas baik, secara tidak langsung akan 

berpengaruh ke IAIN itu sendiri. Pengaruh itu adalah, seperti 

persepsi kampus ditengah masyarakat akan baik, jika baik 

minat calon mahasiswa akan kuliah dikampus ini akan 

meningkat, dan begitu seterusnya. 
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