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SARI   
 
Nadhirin, Sistem Pengambilan Keputusan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri  (STAIN) Kudus, Tesis, Semarang: Program Pascasarjana Universitas 
Negeri Semarang, 2007. 
 
Kata kunci: Sistem, Pengambilan Keputusan, Senat STAIN Kudus. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Sistem pengambilan 
keputusan Senat STAIN Kudus dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem  
pengambilan keputusan Senat STAIN Kudus. 

Panelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan 
lapangan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para anggota Senat. Uji 
Kredibelitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan 
ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check dan analisis 
kasus negatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini  menggunakan teknik 
siklus interaktif  yang meliputi data reduction, data display dan data  verification. 

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut; 
Pertama, sistem pengambilan keputusan Senat STAIN, peneliti namakan sebagai 
sistem pohon keputusan (the  decision tree system), yang terdiri dari: anggota 
Senat (man), prosedur (procedure), metode (method), model (model) , tujuan 
(goal) dan evaluasi (evaluation). Sekalipun struktur organisasi Senat STAIN 
Kudus ada komisi-komisi kerja, tetapi dalam prakteknya setiap pengambilan 
keputusan langsung dalam rapat pleno. Beberapa model keputusan (decision 
model) Senat STAIN Kudus adalah  model keputusan berbasis pada religi 
(religion based decision), model keputusan yang berbasis ilmiah-rasional 
(scientific based decision), model keputusan yang bersifat semi terstruktur (semi-
unstructured) dan model keputusan yang didasarkan kepada interest politik 
(politic based  decision. 

Kedua, Faktor-faktor internal yang mempengaruhi sistem pengambilan 
Senat STAIN Kudus meliputi (1) Heteroginitas latar belakang anggota Senat 
(heteroginity of the Senat institution members factor). (2) Usia STAIN Kudus 
(Age Institution STAIN factor). (3) SDM Dosen STAIN (human resources of 
lecturer factor) (4) Senioritas dan yunioritas Dosen (seniority and yuniority 
lecturer factor)  (5) Gaya kepemimpinan kolektif (government collective style 
factor).  (6) Jumlah mahasiswa (total of student factor) (7) Anggota Senat (total of 
Senat members). Ketujuh faktor internal tersebut peneliti sebut the seven internal 
factor. Ketiga, Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sistem pengambilan 
keputusan Senat STAIN Kudus meliputi (1) Religiousity society factor (2) culture 
pesantren factor. (3) Industrial society factor  (4) Information technology factor 
(5) Policy government factor (6) Domestic issues factor (7) Change of globally 
issues. Ketujuh dari pengaruh eksternal tersebut peneliti namakan sebagai (the 
seven external factor).  
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ABSTRACT 

 

 

  

Nadhirin, The Decision Making System of Senat STAIN Kudus, Tesis, Semarang: 
The Postgraduate Program of UNNES Semarang, 2007 
 
Keyword: System, Decision Making, Senat of STAIN Kudus. 
 

This research aim are (1) For study the dicision making system Senat 
STAIN Kudus (2) To indentifiy factors which is influence the decision making 
system on Senat STAIN Kudus. 

 
This research is designed in qualitatife approach. Data is gathered 

through observation, interview, documentation and filed notes. The key 
information this research are the members  Senat STAIN Kudus. Credibility data 
are tested with: observation in long time, more intens in field, triangulation, 
discuss with lecturer, member check and negatife case analysis. Data analysis in 
this research use interaktif siklus are: Data reduction, Data Display and data 
verification. 

The result of this research can be conclused are: The first, the decision 
making system of Senat STAIN, researcher mentioned as the the decision tree 
system which include the members of Senat, procedure, method, model, gol and 
evalution. However Senat of STAIN Kudus in organizational structure has 
commissions but these commutions not effectife, so that decision making always 
by way pleno meeting. Some decision models are (1) Religion based decision (2) 
Scientific based decision (3) semi-unstructured (4) politic based decision. 

The second, internal factors which influence toward decision making 
system are (1) heteroginity of the Senat institution members factor (2) Age 
Institution STAIN factor. (3) human resources of lecturer factor) (4) Seniority and 
yuniority lecturer factor)  (5) government collective style factor  (6) Total of 
student factor (7) Total of Senat members. These seven factors above, researcher 
mentioned as the seven internal factors. Third, the external factors which 
influence toward decision making system are  (1) Religiousity society factor (2) 
culture pesantren factor. (3) Industrial society factors  (4) Information technology 
factor (5) Policy government factor (6) Domestic issues factor (7) Change of 
globally issues. The seven factors above mentioned the seven external factors.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang penelitian 

Setiap lembaga memiliki sejarah dan perkembangan tak terkecuali 

STAIN Kudus. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam di 

Indonesia, STAIN Kudus tergolong sebagai lembaga pendidikan yang 

sangat muda bila dihitung dari semenjak berdirinya, yaitu pada bulan Maret 

tahun 1997 berdasarkan Keputusan Presiden no: 11 tahun 1997. Keputusan 

Presiden tersebut adalah titik awal bagi STAIN Kudus untuk berdiri dan  

berkembang dari dirinya sendiri. Sebelum keluar SK Presiden No: 11 tahun 

1997 tersebut STAIN Kudus adalah fakultas cabang IAIN Walisongo 

Semarang di daerah. Ini sesuai dengan semangat era otonomi daerah yang 

menuntut penataan rumah tangga sendiri untuk semua intansi dan lembaga 

pemerintah di tingkat daerah. 

Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah ini adalah otonomi 

kampus, di mana STAIN Kudus dituntut untuk menyiapkan sumber daya 

manusia pendidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidangnya 

masing-masing. Untuk menjadi Dosen yang akan mengajar lembaga ini, 

Pendidikan formal  serendah-rendahnya S2 telah menjadi tuntutan mutlak. 

Di samping Dosen, tenaga adiministrasi yang berkualitas yang menguasai 

terutama sistem informasi dan pengelolaan data sangatlah dibutuhkan. 

Kebutuhan yang tidak kalah pentingnya dengan pengembangan lembaga 
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STAIN Kudus adalah tersedianya sumber daya manusia yang professional 

dalam bidang managemen pendidikan. Tanpa managemen pendidikan yang 

baik dan memadahi, kiranya sulit lembaga ini untuk maju dan besar di era 

pasar bebas yang menuntut kemampuan untuk saling berkompetisi dalam 

memberikan layanan jasa pendidikan yang bermutu, yaitu layanan 

pendidikan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat 

saat ini.   

Sebelum berdiri secara hukum dengan Keputusan Presiden no:11 

tahun 1997, STAIN Kudus yang beralamatkan di Kabupaten Kudus adalah 

Fakultas Ushuluddin yang menginduk kepada IAIN Walisongo Semarang 

yang sudah ada sejak tahun 1970 berdasarkan SK Menteri Agama No: 30 

tahun 1970. Selama kurang lebih 27 tahun Fakultas Ushuluddin ini hanyalah 

perguruan tinggi kecil dan terpencil yang mahasiswanya dari tahun ketahun 

tidak kurang dari  80 orang. Karena dipandang oleh pemerintah sudah tidak 

efektif dan hanya menambah banyak titik birokrasi di Departemen Agama 

maka melalui Keputusan menteri agama No: 170 tahun 1992 Fakultas 

Ushuluddin Kudus direlokasi ke Surakarta. Keputusan menteri agama ini 

mendapatkan reaksi keras dari para pejabat, dosen, pegawai, mahasiswa dan 

seluruh civitas akademika fakultas Ushuluddin Kudus. Kerja keras dari para 

pengelola Fakultas ketika itu akhirnya dalam perjalanannya yang panjang 

Fakultas Ushuluddin Kudus berubah menjadi STAIN Kudus. Ini berlaku 

untuk semua fakultas-fakultas IAIN di daerah di seluruh Indonesia. 
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  Ada 11 IAIN (Institut Agama Islam Negeri), 3 UIN (Universitas 

Islam Negeri), 35  STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) dan 306 

PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Baik UIN, IAIN maupun STAIN secara struktural berada di 

bawah Departemen Agama dan bukan kepada Departemen Pendidikan 

Nasional. Ini berarti anggaran pembeayaan operasional UIN, IAIN dan 

STAIN dibebankan kepada anggaran DEPAG yang notaben-nya adalah 

anggaran sektor agama, yang jumlahnya sangat terbatas. Belum lagi PTAIS 

yang sebagian beaya operasionalnya adalah tanggungan DEPAG. Bahkan 

bila dihitung-hitung 1 Perguruan Tinggi Negeri Umum yang berada di 

bawah Departemen Pendidikan Nasional anggaran setiap tahunnya setara 

dengan 14 IAIN di seluruh Indonesia (Komaruddin Hidayat, 2000: v-vi ). 

Meskipun sama-sama lembaga pendidikan, STAIN atau IAIN tidak 

berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana 

perguruan tinggi-perguruan tinggi umum. Ini karena karakter dasar dari 

PTAIN dengan perguruan tinggi umum berbeda, sekalipun keduanya adalah 

sama-sama intens dalam kajian dan pengembangan ilmu. Sehingga 

keberbedaan inilah memunculkan sepekulasi anggapan jika STAIN selain 

sebagai lembaga kajian ilmu juga sebagai lembaga layanan sosial 

keagamaan. 

STAIN Kudus memiliki posisi yang menguntungkan setelah lepas 

dari IAIN Walisongo Semarang. Banyak kemajuan-kemajuan dan 

perkembangan yang berarti yang diperoleh selama sepuluh tahun terakhir, 
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yaitu semenjak STAIN Kudus berdiri. Hal ini ditandai dengan pertambahan 

jumlah sarana dan prasarana, mahasiswa, dosen dan pegawai. Cara pandang 

masyarakat di luar STAIN Kudus terhadap perguruan tinggi Islam ini mulai 

berubah dari yang tadinya adalah lembaga kecil yang tidak berkembang, 

sekarang telah menuai beberapa prestasi. Sekalipun sedikit, prestasi 

organisasi ini harus ditambah dan dikembangkan terus menerus dengan kerja 

keras mengingat persaingan antara perguruan tinggi semakin ketat demi 

tuntutan mutu lulusan dan pasar. Tanpa berorientasi kepada pasar, perguruan 

tinggi sebesar apapun akan collaps. Karena tidak ada satupun unit organisasi 

di era sekarang ini yang mampu berdiri sendiri tanpa berorientasi pasar. 

Perguruan Tinggi adalah lembaga nirlaba yang memberikan jasa pendidikan 

kepada calon pelanggan. Bila pelayanan pendidikan yang diberikan 

perguruan tinggi kurang berkualitas , maka masyarakat akan 

meninggalkannya dan memilih lembaga pendidikan tinggi yang lain yang 

dianggapnya mampu memberikan pelayanan jasa pendidikan yang lebih baik 

dan mampu mencetak lulusan yang siap pakai di era pasar global. 

Sepuluh tahun pertama, bagi sebuah lembaga pendidikan seperti 

STAIN Kudus adalah masa-masa yang kritis, masa-masa yang sangat 

menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan di masa yang akan 

datang. Di masa ini masyarakat menguji kemampuan STAIN Kudus dalam 

merealisasikan program-programnya yang sudah dituangkan secara garis 

besar dalam renstra STAIN Kudus. Sesuai dengan yang tertuang dalam 

STATUTA STAIN Kudus No: 491 (2002:4) visi STAIN Kudus adalah 
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membangun dan memberdayakan ilmu-ilmu agama Islam dengan 

mengintegrasikan dan menginternalisasikan ketangguhan karakter moral, 

kesalehan nurani/spiritual dan ketajaman nalar dan emosional untuk 

mewujudkan masyarakat madani. Profesi dari lulusannya adalah teknolog 

keberagamaan sesuai dengan fakultas dan jurusannya masing-masing. 

Teknolog keberagamaan  yaitu orang yang ahli dan trampil dalam ilmu 

mengamalkan agama di samping sebagai pengamal. Teknolog 

keberagamaan adalah sebuah profil lulusan yang yang memiliki internal 

control sebagai manifestasi dari ketrampilan me-manage potensi iman 

seseorang menjadi nyata dalam situasi yang global.  Internal control ini 

membentuk sebuah pribadi yang mempunyai daya resistensi terhadap tindak 

korup yang merupakan salah satu sumber malapetaka bangsa Indonesia. 

Posisi agama di era teknologi komunikasi ini harus dipahami dengan cara 

yang sesuai dengan ruang dan waktu yang cepat berubah. Teknolog 

Keberagaman ini diharapkan tidak terjebak pada pola keberagamaan yang 

ekstrim dan lokal, dan mampu menjadi penengah dari setiap perbedaan 

hidup.   

Untuk merealisasikan visi STAIN itu dibutuhkan penanganan dan 

managemen yang efektif sesuai dengan konteks dan kultur organisasi 

STAIN dalam rangka membawa STAIN ke masa depan. Tanpa managemen 

lembaga yang baik, sebesar apapun asset yang dimiliki oleh STAIN akan 

tidak produktif bila dikelola oleh sumber daya yang tidak professional, 

berpandangan sempit dan tidak berorientasi prospektif. Terwujudnya visi 
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dan misi lembaga sangat salah satunya sangat ditentukan oleh kerjasama dan 

berfungsinya masing-masing unsur di STAIN Kudus. Salah satu unsur yang 

ikut berperan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di STAIN 

Kudus adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di STAIN, yaitu 

Senat. Senat adalah lembaga yang menyatukan berbagai kekuatan di dalam 

perguruan tinggi. 

Semenjak berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No: 11 tahun 

1997, STAIN Kudus telah memberlakukan 2 statuta, yaitu statuta No: 11 

tahun 1997 dan Statuta Nomor 491 tahun 2002 yang merupakan statuta 

sebelumnya yang telah direfisi.  Menurut Statuta Nomor 491 tahun 2002, 

pasal 23, ayat 2, Senat STAIN Kudus mempunyai tugas: 

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STAIN. 

2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan 

serta kepribadian civitas akademika. 

3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STAIN. 

4. Memebrikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran     

pendapatan belanja yang diajukan oleh Ketua. 

5. Menilai pertanggungjawaban pimpinan STAIN atas pelaksanaan 

kebijakan yang ditetapkan. 

6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada STAIN. 

7. Memberikan pertimbangan kepada menteri berkenaan dengan calon-

calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua dan dosen yang 

dicalonkan memangku jabatan akademik guru besar. 

8. Menegakkan norma yang berlaku pada civitas akademika. 

9. Mengukuhkan pemberian gelar doktor dan doktor kehormatan di 

lingkungan STAIN yang memenuhi persyaratan. 
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10. Merumuskan pengembangan keilmuan dan kurikulum di STAIN. 

 

Sepuluh tugas Senat STAIN tersebut selaras dengan tugas Senat 

yang tercantum di dalam PP Nomor 60 tahun 1999  pasal 65 ayat 2 tentang 

tugas dan wewenang Senat di sekolah tinggi, yaitu:  

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan sekolah tinggi. 

2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan 

serta kepribadian civitas akademika. 

3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan sekolah tinggi. 

4. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran     

pendapatan belanja sekolah tinggi  yang diajukan oleh pimpinan 

sekolah tinggi. 

5. Menilai pertanggungjawaban pimpinan sekolah tinggi atas  

pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. 

6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada sekolah tinggi yang 

bersangkutan. 

7. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi 

berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi 

Ketua sekolah tinggi yang bersangkutan dan dosen yang dicalonkan 

memangku jabatan akademik di atas lektor. 

8. Menegakkan norma yang berlaku pada civitas akademika. 
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Dari kedua sumber landasan hukum yang mengatur tentang tugas 

Senat tersebut, Senat memiliki tugas untuk merumuskan garis-garis besar 

penyelenggaraan pendidikan tinggi baik yang menyangkut bidang akademik 

dan anggaran. Kebijkan Senat yang menyangkut rumusan bidang akademik 

jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kebijakan rumusan bidang yang 

kain seperti bidang anggaran. Ini karena organisasi perguruan tinggi 

termasuk STAIN adalah organisasi pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan dan mengembangkan ilmu sebagai kegiatan pokoknya. Oleh 

karena itu peneliti lebih menfokuskan kepada keputusan-keputusan Senat 

STAIN Kudus yang isinya berisi tentang rumusan-rumusan bidang 

akademik dan bukan bidang yang lain. 

Memahami tugas Senat tersebut di atas terlihat bahwa Senat 

bukanlah lembaga yang memiliki tugas untuk membuat keputusan yang 

bersifat teknis operasional,  melainkan tugas Senat adalah membuat. 

rumusan dan garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adalah 

sebuah fakta, di mana Senat di STAIN Kudus memiliki tugas membuat 

keputusan-keputusan yang bersifat teknis. Jabatan Ketua Senat di jabat oleh 

orang yang bukan Ketua STAIN. Hubungan antara lembaga Senat dengan 

lembaga Ketua STAIN adalah bersifat instruktif. Terlepas dari efektif atau 

tidak, salah atau benar, Senat STAIN adalah fakta yang menarik untuk 

diteliti. Praktek pemisahan ini dengan tanpa terlebih dahulu merubah statuta 

Nomor 491 tahun 2002 tentang tugas dan wewenang Senat. Sehingga jika 
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melihat struktur organisasi STAIN Kudus  tidak ada perbedaan dengan 

struktur organisasi di STAIN atau perguruan tinggi lain.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Struktur organisasi STAIN Kudus 

 

Melihat struktur organisasi di atas lembaga Senat tidak berada di 

atas Ketua dan pola hubungan kerjanya adalah bersifat koordinatif. Ini 

karena memang anggota Senat adalah para pejabat di STAIN itu sendiri di 

KETUA SENAT 

PUKET II PUKET I PUKET III 

KA.JURUSAN 

KEL.DOSEN 
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tambah dengan unsur perwakilan Dosen. Pada periode STAIN berdiri, Ketua 

Senat dirangkap oleh Ketua STAIN Kudus sebagaimana lajimnya terjadi 

pada STAIN dan perguruan tinggi yang lain. Pada periode pertama STAIN 

Kudus, muncul pemahaman tentang perangkapan jabatan Ketua STAIN dan 

Ketua Senat yang dinilai kurang efektif, karena tidak ada fungsi kontrol, 

sehingga pada STAIN periode yang kedua, STAIN Kudus merespon 

perkembangan dan dinamika kampus untuk memisahkan jabatan Ketua 

STAIN dan Ketua Senat. Pada periode kedua inilah muncul berbagai 

keputusan Senat, baik yang menyangkut bidang akademik maupun bidang 

anggaran. 

Hasil kerja Senat yang berisi tentang rumusan dan garis-garis besar 

penyelenggaraan pendidikan di STAIN terutama di bidang akademik 

dituangkan dalam bentuk surat keputusan. Menurut pasal Statuta STAIN 

Kudus, pasal 23 ayat 11 bahwa: „Pengambilan keputusan dalam rapat Senat 

dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan 

suara“. Alternatif keputusan yang telah diambil oleh Senat, baik secara 

musyawarah maupun dengan cara pemungutan suara kemudian dituangkan 

dalam bentuk surat keputusan. Format surat keputusan sebagaimana 

lazimnya surat keputusan yang dibuat oleh Ketua STAIN. Ini adalah hal 

yang menarik untuk diadakan studi atau penelitian lebih mendalam. 

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang masih dalam tahap 

membangun infra dan supra struktur kelembagaan, STAIN Kudus 

mengalami perubahan, perkembangan yang sangat dinamis. Senat, sebagai 
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lembaga normatif dan perwakilan tertinggi STAIN ikut andil dalam 

mewarnai dinamika lembaga ini dengan telah dikeluarkannya beberapa 

keputusan Senat, baik yang mencakup bidang keuangan, kelembagaan dan 

terlebih bidang akademik. Bidang akademik adalah kegiatan sentral di 

sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih memfokuskan 

kepada hasil keputusan Senat di bidang akademik demi pembatasan studi. 

Dalam satu tahun terakhir ini, Senat STAIN Kudus telah mengeluarkan 

berbagai keputusan bidang akademik, antara lain adalah: 

1. S2 definitif adalah persyaratan mutlak minimal bagi seorang dosen 

untuk menjalankan tugas pokoknya yaitu mengajar. Yang dimaksud 

dengan S2 definitif adalah seorang dosen telah benar-benar 

menyelesaikan tugas belajar di Program Pascasarjana yang dibuktikan 

dengan ijazah resmi. Sebagai konsekwensi dari keputusan ini, maka 

kepada semua dosen yang belum studi lanjut S2 atau sedang proses 

belajar S2, tidak diperkenankan untuk mengajar. Keputusan ini 

merupakan respon peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimbagais 

Depag Pusat, bahwa untuk menjadi seorang dosen, pendidikan 

minimal adalah S2. Peraturan ini dalam rangka untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan hasil ulusan 

yang bermutu dan berdaya saing. 

2. Setiap mahasiswa baru sebelum mengikuti proses pembelajaran di 

kelas diwajibkan mengikuti program matrikulasi di jurusannya 

masing-masing yang diselenggarakan oleh Unit Pengembangan Mutu 
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Akademik (UPMA) STAIN Kudus. Dengan program matrikulasi ini, 

mahasiswa baru ini diharapkan memiliki kemampuan minimal untuk 

siap mengikuti proses pembelajaran. 

3. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti KKN, kepadanya diwajibkan 

untuk mengikuti program KDI (Kompetensi Dasar Islam). Ini sebuah 

layanan program yang diberikan oleh Unit Pengembangan Bahasa 

(UBINSA) STAIN Kudus. Dengan program ini diharapkan, setiap 

mahasiswa yang akan mengikuti KKN dan yang akan lulus telah 

memiliki kemampuan dasar dalam melaksanakan profesinya sesuai 

dengan jurusan dan prodinya masing-masing. 

4. Mutasi Dosen 

Mutasi Dosen yang di maksud di sisni adalah adalah proses 

perpindahan status kepegawaian dari pegawai administrasi menjadi 

Dosen dan proses perpindahan status guru menjadi Dosen di STAIN 

Kudus. 

5. Usulan pendirian Prodi baru 

Untuk mendirikan prodi baru, salah satu persyaratannya adalah surat 

rekomendasi dari Senat. Sehingga sebelum prodi baru diusulkan ke 

Dirjen Pertais Jakarta, sebelumnya harus di bahas dan 

dimusyawarahkan dulu di forum Senat. 

 
6. Standar Minimal Mutu Dosen (SMMD). 

Keputusan Senat tentang SMMD ini mendapatkan perhatian yang luar 

biasa dari civitas akademika STAIN Kudus, terlebih pada kalangan 
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dosen.  Surat Keputusan Senat tentang SMMD (Standar Minimal Mutu 

Dosen) tersebut merupakan respons dari surat edaran Dirjen Perguruan 

Tinggi Agama Islam Departemen Agama, Jakarta. Isi dari surat 

tersebut adalah agar semua Rektor IAIN/UIN dan semua Ketua STAIN 

seluruh Indonesia segera menetapkan   standar minimal mutu dosen di 

lembaganya masing-masing yang selanjutnya dijadikan pertimbangan 

bagi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam untuk bahan 

penetapan standar minimal mutu dosen STAIN/IAIN/UIN secara 

nasional. Surat keputusan Senat STAIN Kudus ini mendapatkan 

penolakan hampir pada sebagian besar civitas akademika, terlebih para 

dosen, karena surat keputusan Senat tersebut telah ditidaklanjuti 

dengan surat keputusan Ketua STAIN yang lebih bersifat teknis dan 

mengikat.  

Peneliti tidak bermaksud untuk mengevaluasi  surat keputusan Senat 

tersebut. Apakah benar atau salah. Apakah efektif ataukah tidak. Apakah 

baik atau buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta yang ada di 

lapangan dan memberikan pemaknaan terhadap fakta yang terjadi dan 

dengan tujuan akademis. Tujuan akademis yang dimaksud di sini adalah 

memahami dan mengembangkan konsep dan teori yang ada tentang sistem 

pengambilan keputusan pada umumnya dan sistem pengambilan keputusan 

Senat STAIN Kudus pada khususnya. 

Berbagai keputusan Senat STAIN Kudus dalam bidang akademik 

tersebut di atas adalah bertujuan untuk membawa lembaga ini kepada 
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kemajuan-kemajuan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan 

bagi masyarakat dan mencetak para sarjana yang siap bersaing di pasar 

global dan yang lebih penting dari itu, para sarjana STAIN Kudus tersebut 

berguna bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.  

Keputusan adalah bukan tujuan melainkan alat (instrument) untuk 

mencapai tujuan (goal) yang telah dirumuskan dalam visi dan misi lembaga 

STAIN Kudus (STATUTA STAIN Kudus No: 491 2002:4), sehingga 

peneliti memandang penting kedudukan alat tersebut sebagai sarana untuk 

mempermudah mencapai tujuan-tujuan. 

PP No: 60 tahun 1999 bab VIII pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa 

pimpinan perguruan tinggi adalah sebagai penanggungjawab utama pada 

perguruan tinggi, disamping melakukan arahan dan kebijakan umum, juga 

menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan 

tinggi atas dasar keputusan Senat perguruan tinggi. Pimpinan perguruan 

tinggi yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perangkat pengambil 

keputusan tertinggi yaitu Rektor atau Ketua, Direktur dengan Pembantu-

pembantunya. Dalam pasal 29 ayat 2 ini dijelaskan pula bahwa Pimpinan 

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah bertanggungjawab 

kepada menteri. 

Di STAIN Kudus, penanggung jawab keputusan tertinggi selama satu 

periode kepempimpinan bukan berada pada Ketua STAIN, melainkan 

berada pada Senat. Managemen penyelenggaran pendidikan di STAIN 

Kudus yang seperti ini memiliki latar belakang historis dan dinamika 
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perubahan serta tujuan-tujuan dari managemen yang diterapkan di STAIN 

Kudus. 

 
1.2   Fokus penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sistem pengambilan keputusan Senat STAIN Kudus? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap proses 

pengambilan  keputusan Senat STAIN Kudus? 

 
1.3     Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem pengambilan keputusan Senat STAIN 

Kudus. 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap 

proses pengambilan  keputusan Senat STAIN Kudus. 

 
1.4      Manfaat Penelitian 

1. Sistem pengambilan keputusan belum menjadi pengetahuan akademis 

dan praktis yang populer di STAIN Kudus. Oleh karena itu sekalipun 

penelitian ini tidak bermaksud untuk mengevaluasi sistem 

pengambilan keputusan Senat dan juga tidak bermaksud untuk menilai 

benar dan salah, penelitian ini secara praktis  adalah sebagai bahan 

informasi untuk improvisasi keputusan-keputusan yang diambil oleh 

Senat STAIN Kudus, agar efektifitas keputusan dapat terpenuhi dalam 

kerangka mewujudkan visi dan misi STAIN Kudus sebagai 
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persembahan dan pengabdian lembaga pendidikan tinggi ini kepada 

masyarakat.  

2. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan akan memberikan sumbang 

sih kepada pengembangan teori pengambilan keputusan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Managemen Pendidikan 

 Pengambilan keputusan merupakan salah satu bidang kajian utama 

dalam ilmu manajemen. Pengambilan keputusan merupakan tugas dan kewajiban 

setiap manajer organisasi. Seorang manajer diharuskan memiliki kemampuan dan 

pengalaman dalam menentukan keputusan yang berkualitas. Menurut Rizqi 

Dermawan (2004:5) setidaknya  ada dua keadaan yang diharapkan dalam proses 

pengambilan keputusan yaitu, (1) kualitas pengambilan keputusan akan 

mempengaruhi mekanisme pencapaian tujuan pribadi, seperti kesejahteraan, karir, 

kepuasan kerja dan lain-lain. (2) pengambilan keputusan memberikan kontribusi 

besar terhadap pencapaian tujuan sosial, tujuan organisasi dan tujuan bersama. 

Seluruh konsep, teori, metode dan teknik dalam ilmu manajemen pada akhirnya 

ditujukan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan terbaik. Keputusan 

dari setiap manajer itulah diharapkan mampu mengantarkan organisasi yang 

dipimpinnya dalam mencapai tujuan. Tanpa penguasaan konsep, teori dan teknik 

pengambilan keputusan yang cukup, seorang manajer cenderung akan memilih 

solusi alternatif yang kurang tepat atas sebuah masalah. 

Keseimbangan antara tujuan individu serta tujuan organisasi dan tujuan 

sosial adalah dualisme yang tidak bisa dipisahkan. Pemisahan kesejahteraan 

individu dengan organisasi dan sosial akan berdampak kepada rendahnya kinerja 

organisasi dalam jangka panjang. Sangat mungkin sebuah keputusan hanya 
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menguntungkan kepentingan dan kesejahteraan individu maupun kelompoknya 

saja, tapi dalam jangka panjang organisasi ini akan tidak berkembang, bahkan 

runtuh dan bangrut. 

Kesulitan dalam mewujudkan kesesuaian tentang hasil diharapkan 

dengan kenyataan mendorong untuk diadakaanya penetapan proses pengambilan 

keputusan yang cerdas (Rizqi Dermawan 2004:6). Proses pengambilan keputusan 

adalah langkah yang sistematis tentang pencarian jawaban atas pertanyaan: apa 

(what) masalah yang dihadapi, mengapa (why) masalah itu penting untuk 

diselesaikan dan bagaimana (How) masalah itu dapat diselesaikan. Ketiga 

pertanyaan itu selalu muncul dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Persoalan yang mendasar bagi organisasi dalam mengambil keputusan 

berkualitas, cerdas dan secara tepat dapat mengeluarkan organisasi dari masalah 

yang dihadapinya adalah masalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik 

sumber daya manusia maupun teknologi. Terlebih pada tersedianya sumber daya 

manusia (the human resources) cakap dalam setiap level manajemen dalam 

sebuah organisasi akan sangat menentukan efeftifitas sebuah keputusan. 

Organisasi sebagai sebuah mesin pembuat keputusan (decision-making machine) 

mengakumulasikan seluruh daya upaya dan kecerdasan para pengelolanya guna 

menghasilkan penentuan pilihan atas satu alternatif solusi penyelesaian masalah 

terhadap pencapaian tujuan. Bagaimana para manajer dalam membuat keputusan, 

akan menentukan nilai atau kualitas nilai yang diciptakan untuk organisasi dan 

lingkungan sosial.  
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Pengambilan keputusan merupakan kegiatan rutin dari managemen 

organisasi. Untuk memelihara dan mengkondisikan proses managemen organisasi, 

dibutuhkan fungsi leadrship. Ketiga komponen, yaitu pengambilan keputusan, 

managemen dan organisasi adalah satu kesatuan, sebagaimana yang terlihat dalam 

bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Hubungan antara Pengambilan Keputusan, Managemen dan Leadership 

 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan adalah 

jantung kegiatan dalam manajemen. Seluruh konsep dan teori manajemen pada 

ujung-ujungnya adalah untuk pencapaian tujuan organisasi secara maksimal. 

Untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan orang-orang cerdas dalam 

mengambil keputusan. Beberapa  indikator orang yang ahli dalam mengambil 
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keputusan adalah orang yang memang bekerja untuk sebuah bidang keahliannya, 

yang mengerti seluk beluk bidang masalah yang dihadapi, berpengalaman, mampu 

mengidentifikasi masalah secara tepat, mampu menentukan pilihan solusi masalah 

yang beresiko rendah, mampu menunjukkan keterbatasan yang dihadapi 

organisasi dan mampu menentukan kriteria dari tujuan organisasi.  

Menurut Syafaruddin Anzizhan (2004:66) para manajer atau pemimpin 

organisasi dituntut keberaniannya dalam mengambil keputusan. Sebab kegiatan 

pengambilan keputusan melekat pada jabatannya sebagai pemimpin formal yang 

memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan organisasi dan menerima 

konsekwensi dari keputusan yang dibuatnya. Oleh karena itu setiap pemimpin 

harus mengetahui potensi dan tindak tanduk anggota organisasi untuk tujuan 

kepemimpinan yang efektif.  Ini nampak bahwa semua komponen yang berkaitan 

dengan proses pengambilan keputusan adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan 

dari disiplin ilmu manajemen yang diperankan oleh seorang manajer. 

 

2.1.1 Pengertian Pengambilan Keputusan 

Para pakar manajemen telah banyak mengemukakan pendapatnya 

tentang definisi pengambilan keputusan dalam konteks manajemen. Untuk 

kepentingan pembahasan ini, peneliti mengemukakan beberapa pendapat saja 

sebagai dasar konseptual dalam memahami apa sebenarnya pengambilan 

keputusan dalam aktifitas manajemen dalam sebuah organisasi. Robins dalam 

Syafaruddin Anzizhan (2006:45) berpendapat bahwa pengambilan keputusan 

adalah “decision making is which on chooses between two or more 



21 

21 

alternative”. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pengambilan 

keputusan adalah memilih dua alternatif atau lebih untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu baik secara pribadi maupun kelompok.  

Sedangkan menurut Sutisna (1985:149) menjelaskan bahwa 

pengambilan keputusan adalah memilih tindakan antara sejumlah tindakan 

alternatif yang mungkin. Ini artinya ketika individu atau organisasi sedang 

dihadapkan kepada masalah ketika ingin mewujudkan tujuannya, individu atau 

organisasi melakukan suatu tindakan yang telah diputuskan sebagai solusi 

alternatif terbaik dari sekian alternatif tindakan yang ada. 

Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara 

bertindak dengan metode yang efisien yang sesuai situasi ( Salusu,1998: 47). 

Supranto (1988:1) mendefinisikan pengambilan keputusan adalah mengambil 

satu di antara sekian banyak alternatif. Sedangkan Steers dan Steiner  dalam 

Mulyadi, (1989:35) keputusan diartikan sebagai decision making is a process 

of selecting among available alternatives (Artinya: pengambilan keputusan 

dimaknai sebagai suatu proses penyeleksian berbagai alternatif terhadap 

pemecahan masalah yang dihadapi). Ini berarti sebuah alternatif diambil dari 

berbagai alternatif diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Alternatif yang terbaik inilah yang dimaknai sebagai keputusan.  

Keputusan sebenarnya merupakan suatu proses yang di dalamnya 

terlibat individu, komunitas sosial, nilai dan budaya yang melingkupinya. Ada 

fakta dan persoalan yang mengganggu kepentingan bersama. Adalah naluri 

setiap orang bila setiap menghadapi masalah selalu ingin keluar dari masalah 
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yang dihadapinya. Tapi jarang di antara individu atau lembaga yang benar-

benar mampu menempuh jalan keluar dari masalahnya secara tepat. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Stainer (1982:83) bahwa pengambilan keputusan 

adalah proses manusiawi yang disadari dan mencakup baik fenomena 

individual maupun sosial, didasarkan pada premis nilai dan fakta 

menyimpulkan sebuah pilihan dari antara alternatif-alternatif dengan maksud 

bergerak menuju satu situasi yang dinginkan. Salusu (1988 : 48) memahami 

pengambilan keputusan sebagai penetapan tujuan yang merupakan tujuan dan 

aspirasi sebuah organisasi  dan pencapaian tujuan melalui implementasi 

keputusan. Ini berari alternatif tindakan yang diambil oleh manajemen adalah 

didasarkan pada seberapa besar sumbangan hasil tindakan yang diputuskan 

terhadap tujuan-tujuan organisasi. 

Husen dan Postlethwait dalam Subandijah (1996 : 204) bahwa ada dua 

konsep yang berkaitan dengan keputusan (decision), yaitu: kecenderungan 

(preference) dan pilihan (option). Sedangkan menurut Torsten dan Neville 

dalam Subandijah (1996:205) menjelaskan bahwa keputusan adalah: 

1. The decision is a part of longer run set of decisions 
2. The most consquence, however unlikely is tolerable,  
3. The outcome are clear, and well measured enough, to be averageable. 
 

Sifat dari masalah itu unik dan sangat kompleks, kadang masalah 

merupakan struktur logis yang beraturan atau mungkin tak beraturan dan tak 

terstruktur. Sehingga untuk bisa menguraikan struktur masalah terbuka 

peluang dan sudut pandang untuk jalan keluarnya. Jalan keluar yang terbaik 

dan sedikit ongkos (cost) yang harus dikeluarkan inilah yang diputuskan untuk 
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sebagai cara mengeluarkan masalah. Kontz (1988:72) menerjemahkan 

pengambilan keputusan sebagai seleksi berbagai alternatif tindakan yang akan 

ditempuh. Dan ini merupakan inti dari perencanaan. Dalam sebuah proses 

managemen suatu organisasi, planning tidak akan benar-benar bisa dibuat 

tanpa melalui proses pengambilan keputusan terlebih dahulu. Seorang manajer 

harus bisa mengatakan bahwa tindakan ini adalah alternatif yang terbaik untuk 

perbaikan-perbaikan tujuan organisasi, lalu dituangkan dalam draft  

perencanaan. Baik perencanaan startegiknya, perencanaan jangka menengah 

maupun perencanaan jangka pendek. 

Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan 

yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan 

data, serta penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan 

mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang 

paling tepat (S.Siagian: 1990:83). 

Sebuah tindakan yang diputuskan yang merupakan alternatif terbaik 

harus didasarkan pula pada pertimbangan-pertimbangan dimensi kemanusiaan 

(hummanity). Bagaimanapun tindakan yang diputuskan oleh manajemen 

adalah dari, oleh dan untuk manusia. Oleh karena itu Siagian (1988:93) 

menetapkan 10 hukum hubungan kemanusiaan yang hendaknya di pegang 

dalam proses pengambilan keputusan yaitu : 

 

Tujuan organisasi adalah tujuan pula para anggota dalam organisasi.  
Harus ada suasana dan ijin kerja yang menggembirakan.  
Komunikasi antara atasan dan bawahan harus terjalin, baik melalui 

komunikasi nformal maupun informal. 
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Manusia bukanlah mesin mekanik.  
Optimalisasi kemampuan bawahan.  
Pekerjaan dalam organisasi sifatnya menantang. 
Pengakuan dan penghargaan prestasi karyawan. 
Adanya kemudahan-kemudahan bagi karyawan untuk melaksanakan tugas.  
The right man on the right job.  
 Memperhatikan kesejahteraan karyawan. 

 
Sepuluh prinsip dasar tentang hubungan kemanusiaan yang 

dikemukakan oleh Siagan di atas, sangat sesuai watak dan karakter manusia 

pada umumnya terlebih pada organisasi pendidikan. Sebuah organisasi akan 

benar-benar solid, eksis dan mempunyai resistensi yang tinggi terhadap 

pengaruh negatif baik dari dalam maupun dari luar organisasi apabila para 

policy maker memiliki good will untuk memegang teguh nilai-nilai yang 

terkandung dalam sepuluh hubungan kemanusiaan tersebut.  

Dari beberapa definisi tentang pengambilan keputusan di atas dapat di  

tarik benang merahnya bahwa pengambilan keputusan adalah mengambil satu 

di antara pilihan (alternatif) yang ada yang berguna untuk mencari jalan keluar 

yang terbaik dari masalah yang dihadapi. Definisi di atas mengandung 

subtansi pokok di dalamnya, yaitu ada kebutuhan untuk memecahkan masalah, 

ada proses (langkah-langkah), ada beberapa alternatif yang akan dipilih 

(bukan satu alternatif), ada ketetapan hati untuk memilih satu pilihan dan ada 

tujuan yang disengaja dari pengambilan keputusan tersebut.  

Keputusan adalah alat (instrument) yang diambil  oragnisasi untuk 

memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi. apabila setelah 

keputusan diimplementasikan di lapangan ternyata tidak efektif malah 

menambah masalah semakin besar, ini berarti keputusan yang diambil 
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bukanlah alternatif yang terbaik, atau mungkin strategi implementasinya yang 

kurang tepat atau pula keputusannya kurang sesuai dengan konteks. 

  

2.1.2 Pengambilan Keputusan Sebagai Sebuah Seni dan Sebagai Ilmu 

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pengambilan 

keputusan adalah salah satu kegiatan inti yang dijalankan oleh sebuah 

manajemen organisasi. Manajemen itu sendiri satu sisi dipandang sebagai 

sebuah seni dan di sisi lain dipandang sebagai sebuah ilmu. Dipandang 

sebagai sebuah ilmu karena manajemen memiliki konsep umum, teori, metode 

dan teknik dan pola pelaksanaannya memiliki alur berfikir yang sistematis dan 

ilmiah. Manajemen dipandang sebagai sebuah seni karena inti dari manajemen 

adalah bagaimana dengan orang lain, tujuan sebuah organisasi bisa terwujud 

(Nanang Fattah 2001:3).  

Orang yang terlibat dalam proses manajemen secara psikologis 

memiliki keunikan-keunikan dan pengalaman hidup serta latar belakang 

budaya yang berbeda. Keberbedaan inilah yang berkonsekwensi kepada  akan 

perlunya mensikapi orang yang pada satu sisi dipandang sebagai kebanyakan 

orang dan di sisi lain dilihat sebagai sebuah pribadi yang unik. 

Begitu pula pengambilan keputusan yang merupakan sebuah 

kegiatan sentral dalam proses manajemen organisasi. Satu sisi pengambilan 

keputusan dipandang sebagai sebuah seni dan di sisi lain dipandang sebagai 

sebuah ilmu. Pengambilan keputusan disebut sebagai sebuah seni karena 

kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki 
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karakteristik keunikan tersendiri (Rizqi Dermawan 2004:3). Pengambilan 

keputusan yang merupakan seni selalu terikat kepada tujuan yang hendak 

dicapai, jenis masalah yang dihadapi serta faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi.  

Setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa 

pengambilan keputusan adalah sebuah seni akan memiliki tampilan nuansa 

yang berbeda. Perbedaan tersebut ada semenjak pengambil keputusan 

memiliki perbedaan dalam berbagai hal, seperti: perbedaan tingkat 

kecerdasan, kerangka berfikir, tingkat preferensi atas masalah serta persepsi. 

Selain itu pengambilan keputusan dipandang sebagai sebuah seni juga 

dipengaruhi berbagai faktor internal organisasi, seperti budaya dan struktur 

organisasi, gaya kepemimpinan atasan dan sistem komunikasi dalam 

organisasi. perbedaan-perbedaan tersebut selalu mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan dipandang sebagai sebuah ilmu, karena 

aktifitas pengambilan keputusan memiliki sejumlah cara, metode, atau 

pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, terarah dan teratur               (Rizqi 

Dermawan 2004:4). Pendekatan atau langkah-langkah pengambilan keputusan 

dikatakan sistematis oleh terdapatnya sejumlah langkah yang jelas dalam 

menjawab sebuah masalah. kejelasan langkah tersebut menjadikan 

pengambilan keputusan bersifat terarah dan teratur, yang berarti aktifitas 

tersebut diarahkan untuk menghasilkan solusi serta tindakan yang tegas bagi 

pencapaian tujuan.  
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Pengambilan keputusan sebagai ilmu juga menandakan bahwa 

kajian tersebut dapat dipelajari oleh siapapun dan pendekatan, teknik serta 

metode dapat diterapkan oleh yang mempelajarinya. Ilmu pengetahuan 

pengambilan keputusan memetakan langkah-langkah yang sistematis yang 

menghasilkan solusi dan tindakan. Oleh terdapatnya langkah yang sistematis 

tersebut, teknik yang pernah digunakan seseorang dalam menentukan pilihan 

dapat digunakan oleh orang lain guna menyelesaikan masalah pada waktu, 

pada situasi dan di tempat lain yang berbeda. 

Dari uraian tentang pengambilan keputusan yang satu sisi dipandang 

sebagai ilmu dan di sisi lain sebagai seni di atas, dapat dipahami bahwa antara 

ilmu dan seni dalam pengambilan keputusan adalah sebagai satu kesatuan 

pendekatan dalam mencari solusi alternatif terbaik dari sebuah masalah. 

Pertimbangan integrasi antara ilmu dan seni pengambilan keputusan ini karena 

sifat dari masalah, orang-orang dan faktor lingkumgan yang melingkupi 

sebuah organisasi satu sisi bisa diuraikan secara ilmiah dan pada sisi yang lain 

adalah unik. Sehingga keterpaduan antara ilmu dan seni merupakan 

konfigurasi yang ideal dalam pengambilan keputusan. Dengan cara pandang 

integralistik ini tujuan yang maksimal dari sebuah organisasi, individu dan 

sosial dapat terwujud. 

 

2.1.3 Sistem Pengambilan Keputusan 

Johson dalam Syafaruddin Anzizan (2006:15) mendefenisikan 

sistem sebagai suatu keterpaduan atau kebulatan yang kompleks atau 
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kombinasi dari berbagai bagian yang bersifat kompleks atau satu kesatuan 

yang bulat. Ini berarti ada tiga hal utama di dalam pengertian sistem, yaitu 

pertama adanya komponen-komponen.  Kedua adalah adanya hubungan antara 

komponen yang satu dengan komponen yang lain. Ketiga adalah fungsi dari 

adanya hubungan-hubungan tersebut. Cara berfikir sistemik ini melahirkan 

sebuah pendekatan terhadap berbagai permasalahan. Pendekatan sistem 

melihat sebuah masalah dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dan 

berhubungan satu sama lain. 

Sebagai suatu sistem, manajemen organisasi bergerak dalam 

perilaku yang kompleks. Salah satu perilakum organisasi yang melibatkan 

sejumlah komponen personel, tujuan, informasi, prosedue dan teknik adalah 

pengambilan keputusan. Adair (1985) berpendapat bahwa keputusan-

keputusan berpusat pada pengelolaan. Manajemen adalah memutuskan apa 

yang dilakukan dan memperoleh suatu tindakan. Dalam situasi manajemen 

tertentu suatu keputusan atau bagian keputusan harus mendahului 

pelaksanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian hasil bagaimanapun 

juga akan sangat ditentukan dalam keputusan dan efektifitas dalam 

pelaksanaannya. Di sini kepemimpinan, komunikasi dan motivasi berperan di 

dalamnya. Persyaratan pertama bagi keberhasilan dalam suatu perusahaan 

adalah tergantung kepada tingginya mutu keputusan manajemen. 

Setiap proses pengambilan keputusan merupakan suatu sistem 

tindakan karena ada beberapa komponen di dalamnya. Menurut Pradjudi 
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(1997:45), kerangka kerja yang ada dalam sistem pengambilan keputusan 

yaitu, (1) posisi orang yang yang berwewenang dalam mengambil keputusan; 

(2) situasi si pengambil keputusan itu sendiri berada; (3) kondisi si pengambil 

keputusan (kekuatan dan kemampuan menghadapi problem); (4) tujuan apa 

yang diinginkan atau dicapai dengan pengambilan keputusan) (5) problem, 

yaitu penyimpangan dari yang dikehendaki atau dituju. 

Unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah satu kesatuan yang 

berada dalam sistem pengambilan keputusan manajerial. Hal ini sangat 

penting artinya, sebab pengambilan keputusan adalah sentral bagi tugas 

seorang manajer dalam mengkoordinasikan tugas-tugas dan usaha organisasi 

untuk mencapai sasaran. Di sini aktifitas pengambilan keputusan menjadi inti 

tugas seorang manajer, ia menembus seluruh pelaksanaan fungsi manajemen 

yang mencakup perencanaan, pengorganisassian, penggerakan dan 

pengawasan seluruh aktifitas. 

Efektivitas pengambilan keputusan berkaitan dengan aplikasi 

konsep sistem terhadap keputusan. aplikasi ini bahkan terkait dengan gaya 

pengambil keputusan. Pendekatan sistemik dalam pengambilan keputusan 

adalah melihat masalah sebagai sesuatu yang sangat komplek, membutuhkan 

informasi yang cukup untuk memahaminya, memperkirakan situasi dari 

berbagai perspektif dan menelurkan alternatif-alternatif untuk mencari solusi 

masalah tersebut. 

Harrison (1992:23) berpendapat bahwa ada tiga elemen penting di 

dalam pengambilan keputusan, yaitu (1) the decision process; (2) the decision 
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maker; (3) the decision itself. Ketiga elemen tersebut kesatuan yang padu yang 

bermuara pada sebuah keputusan yang diharapkan. Pengambilan keputusan 

dibutuhkan ketika organisasi menghadapi masalah dan segera membutuhkan 

penyelesaian yang memuaskan. Situasi masalah tersebut akan menjadi 

masukan pertama dalam sistem pembuat keputusan. Pengetahuan dan 

pengalaman pengambil keputusan serta data yang berkaitan dengan masalah 

adalah sangat menentukan kualitas keputusan yang diambil (Syafaruddin 

Anzizhan 2004:51). 

 

2.1.4 Asumsi dan Konsep Pengambilan Keputusan 

2.1.4.1 Asumsi-asumsi dalam Pengambilan Keputusan 

Rizqi Dermawan (2004:66) mengidentifikasi ada 10 asumsi yang 

terdapat pada teori pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Keputusan diambil secara rasional 
2. Keputusan diambil untuk memaksimumkan hasil 
3. Keputusan diambil berangkat dari pendefinisian dan pengenalan masalah 
4. Pengambilan keputusan memformulasikan sebuah tujuan yang komplit 
5. Pengambilan keputusan mencari informasi yang relefan dan bernilai atau 

berkualitas untuk menghasilkan sejumlah kriteria 
6. Kriteria yang dihasilkan dipakai untuk menghasilkan sejumlah alternatif 

solusi 
7. Pengambilan keputusan menilai kesesuaian setiap kriteria dengan setiap 

alternatif solusi yang berbeda 
8. Penilaian menghasilkan skor 
9. Seleksi dilakukan dengan memilih alternatif solusi yang memiliki skor 

tertinggi 
10. keputusan diambil melalui langkah sistematis penilaian setiap alternatif 

Dari sepuluh asumsi tersebut di atas sepenuhnya adalah 

anggapan-anggapan secara ilmiah bahwa pengambilan keputusan adalah 

sebuah ilmu. Teori dibangun dari postulat dan asumsi, sehingga sebuah 
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teknik dalam pengambilan keputusan benar-benar memiliki landasan toritis 

yang dikonstruk berdasarkan asumsi-asumsi rasional dan konsisten. 

 

2.1.4.2 Konsep-konsep dalam Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah sebuah ilmu. Di dalam ilmu itu ada 

teori-teori, asumsi-asumsi dan konsep-konsep. Rizqi Dermawan (2004:68) 

menjelaskan beberapa konsep dalam ilmu pengambilan keputusan, yaitu            

(1) konsep tentang Pengambil Keputusan (Decision Maker/Decision Taker);        

(2) konsep Tujuan (Objective); (3) hambatan atau Batasan (Constraint); 

(4)risiko (Risk); (5) alternatif (Alternative); (6) konsekuensi (Consequences); 

(7)Kriteria (Criterion). 

Dari ketujuh konsep dasar dari ilmu pengambilan keputusan tersebut 

bisa dipahami bahwa sebuah keputusan yang diambil oleh para pihak 

pengambil keputusan ternyata sangatlah kompleks. Ini berarti sebuah 

keputusan yang baik dan efektif ternyata harus bnayak pertimbangan. 

 

2.1.5  Langkah-langkah dalam  Proses Pengambilan Keputusan 

Untuk menentukan sebuah tindakan yang terbaik dari berbagai 

alternatif tindakan adalah sulit, kompleks dan penuh kesungguhan. Tindakan 

yang terbaik itu diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi 

organisasi yang merupakan penghambat bagi terealisasinya tujuan-tujuan 

organisasi. Dan pengambilan keputusan itu bukan instant yang tanpa tahapan.  
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Menurut Ibrahim dalam Subandijah (1996:109) ada empat langkah dalam 

pengambilan keputusan, yaitu: 

1. Tersedianya berbagai alternatif tentang kegiatan yang harus dilakukan 
atau berbagai tindakan yang harus diambil. 

2. Tersedianya serangkaian konsekuensi dari setiap alternatif kegiatan 
atau tindakan yang akan diambil atau dipilih. 

3. Menyusun suatu urutan atau rangking konsekuensi dari setiap 
alternatif, berdasarkan kemanfaatn bagi suatu pihak. 

4. Memilih salah satu alternatif yang paling menguntungkan dan paling 
mudah dilaksanakan. 

 

Simon dalam M.Fakhri Husein dan amin Wibowo (2002: 110) 

menentukan enam langkah dalam proses pengambilan keputusan yaitu: 

(1)inteligence: memahami dan mempelajari masalah dalam organisasi;       

(2) design: mengembangkan dan menemukan solusi atau tindakan alternatif, 

serta kelayakan solusi atau tindakan; (3) alternatif: pemilihan alternatif yang 

terbaik terhadap masalah yang ada; (4) persuasi: yaitu mempengaruhi orang 

lain yang terlibat dalam implementasi keputusan sehingga mereka menerima 

dan mengikuti solusi yang telah dipilih; (5) implementasi: yaitu pembuatan 

dan pengelolaan solusi yang baru sehingga tepat waktu dan efisien;             

(6) follow up: memonitor solusi untuk menjamin bahwa keputusan tersebut 

dapat bekerja seperti yang dihaarapkan dari memodifikasi atau memperbaiki 

solusi. 

Hoy dan Miskel (1987) menetapkan langkah-langkah dan proses 

pengambilan keputusan, yaitu (1) perumusan masalah; (2) identifikasi 

alternatif; (3) penentuan criteria; (4) pengujian alternatif; (5) pengambilan 

alternatif yang terbaik. 
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Adair dalam Syafaruddin Anzizhan (2004:52) menjelaskan bahwa 

setidaknya ada lima langkah dalam proses pengambilan keputusan, yaitu (1) 

definisi tujuan (2) kumpulkan informasi (3) membangun pilihan-pilhan (4) 

evaluasi dan putuskan (5) pelaksanaan. 

Drummond (1995:3) mengemukakan enam langkah dalam pengambilan 

keputusan, yaitu (1) mengidentifikasi suatu masalah (2) memperjelas dan 

menyusun prioritas-prioritas masalah (3) menciptakan pilihan-pilihan (4) 

menilai pilihan-pilihan (5) memperbandingkan akibat-akibat yang diramalkan 

pada masing-masing pilihan dengan sasaran-sasaran (6) memilih pilihan 

dengan konsekuensi-konsekuensi dengan sasaran-sasaran. 

Dari beberapa model pentahapan yang harus dilewati dalam proses 

pengambil keputusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat 

komponen mendasar yang satu sama lain sangat erat dan saling terkait.. Tidak 

berfungsinya komponen yang satu berakibat terhadap tidak berfungsinya 

komponen yang lain. Empat komponen dasar itu adalah     (1) Ada masalah (2) 

Alternatif yang terbaik sebagai jalan keluar dari masalah (3) Implementasi 

keputusan (alternatif terbaik yang telah ditetapkan) (4) Evaluasi, bahwa dalam 

pelaksanaan keputusan itu harus dimonitoring dan dievaluasi, sejauh mana 

tingkat efektifitasnya. Apakah masalah-masalah yang dihadapi bisa lebih baik 

dan apakah pula tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai.  

Ketepatan dalam menyelesaikan setiap tahapan sangat menentukan 

ketepatan tahap berikutnya. Sehingga setiap tahapan mempunyai hubungan 

fungsional yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Banyak fenomena di lapangan, 
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bahwa pimpinan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan 

kurang hati-hati dalam mengambil keputusan. Sebuah alternatif telah 

ditetapkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh 

organisasi, tetapi ternyata alternatif tersebut bukanlah yang terbaik sehingga 

resiko yang ditimbulkan akibat keputusan tersebut setara bahkan lebih besar 

dari masalah yang sedang diselesaikan.  

 

2.1.6  Pendekatan  dalam Pengambilan Keputusan 

Pengambil keputusan dapat membuat keputusan dengan 

menggunakan satu atau dua  pertimbangan, yaitu pertama pertimbangan 

terhadap fakta. Seorang pengambil keputusan yang selalu bekerja secara 

sistematis akan mengumpulkan semua fakta mengenai satu masalah dan 

hasilnya ialah kemungkinan keputusan akan lahir dengan sendirinya. 

Artinya, fakta itulah yang akan memberi petunjuk keputusan apa yang akan 

diambil. Yang kedua pertimbangan pengalaman, yaitu bahwa seseorang 

pengambil keputusan harus dapat memutuskan pertimbangan pengambilan 

keputusan berdasarkan pengalamannya. Ini artinya seseorang yang memiliki 

banyak pengalaman dalam mengambil keputusan jauh lebih berkualitas 

pengalamannya jika dibandingkan orang yang sama sekali tidak pernah 

mengambil keputusan di organisasi. 

Menurut Kadarsah Suryadi dan Ali Ramdhani (2002:23) ada tiga 

pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu (1) Rasional Analitis, yaitu 

pendekatan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan semua 
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alternatif dengan segala akibat dari pilihan yang diambilnya, menyusun 

segala akibat dan memperhatikan segala pilihan (scale of preferences) yang 

pasti dan memilih alternatif yang memberikan hasil maksimum. Pendekatan 

rasional analitis ini memberi perhatian utama pada hubungan antara 

keputusan yang diambil dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. (2) 

Pendekatan Intuitif Emosional, yaitu pendekatan dalam pengambilan 

keputusan yang memberikan perhatian kepada kebiasaan dan pengalaman, 

perasaan mendalam, refleksi pemikiran dan naluri dari pengambil keputusan. 

pengambil keputusan dalam pendekatan ini secara serempak mencari 

alternatif yang satu dan secara spontan memberikan analisis tentang alternatif 

tersebut dan berpindah-pindah dari sati pilihan solusi ke pilihan solusi yang 

lain. (3) Pendekatan Politis, yaitu merupakan pendekatan pengambilan 

keputusan individual dengan melakukan pendekatan kolektif. Keputusan 

diambil setelah mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang terlibat 

dalam organisasi.  

Ketiga pendekatan tersebut dalam prakteknya bisa berjalan 

bersama, tetapi untuk mengidentifikasi pendekatan yang ditempuh dalam 

sebuah proses pengambilan keputusan, bisa diketahui dengan melihat mana 

karakter yang lebih dominan dari pendekatan tersebut. 

Kadarsah Suryadi dan Ali Ramdhani (2002:24) lebih detail lagi 

menjelaskan tentang pendekatan politis, karena pengambilan keputusan 

dengan pendekatan ini sering mendominasi para pengambil keputusan di 

organisasi-organisasi nirlaba maupun organisasi profit. Pendekatan Perilaku 
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politis ini terdiri dari empat metode, yaitu (a) Metode incremental-

bargaining, yakni metode tawar menawar kepada pihak-pihak yang terlibat. 

Hasil keputusan dalam metode ini diperoleh melalui tawar menawar yang 

melelahkan dan persuasif dan tidak jarang dengan perdebatan. (b) Metode 

mixed scanning, yaitu metode pengambilan keputusan yang menggabungkan 

antara pendekatan rasional dan inkrementalisme. Sebuah keputusan yang 

dihasilkan tidak semata-mata hasil negosiasi dari pihak-pihak yang terlibat 

tetapi hasil keputusan tersebut juga memiliki landasan dan pijakan yang kuat 

demi tujuan organisasi terutama tujuan jangka panjang. (c) metode agregatif, 

yakni metode yang dalam proses pengambilan keputusan melibatkan 

konsultan dan satf ahli dalam bidang keputusan. (d)  metode garbage-can 

atau dikenal sebagai metode keranjang sampah, yaitu sebuah metode 

pengambilan keputusan yang menolak metode rasional maupun incremental. 

Proses pengambilan keputusan dengan metode ini dipahami oleh pihak atau 

orang yang terlibat sebagai proses yang mengalir dan tidak mengikuti pola 

yang sistematis. Model ini lebih tertarik pada karakter yang ditampilkan 

dalam pengambilan keputusan, isu yang bermacam-macam dari peserta 

pengambil keputusan. seringkali keputusan yang diambil tidak direncanakan 

sebelumnya. 

Berbagai metode dan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa 

proses pengambilan keputusan adalah proses yang sangat kompleks, karena 

menyangkut keterlibatan banyak orang dalam organisasi yang memiliki 

kecenderungan latar belakang yang beragam dan karakter masalah yang 
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rumit. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan satu sisi bisa 

dipandang sebagai sebuah prosedur ilmiah namun di sisi lain proses 

pengambilan keputusan sangat terkait dengan sistem nilai. 

 

2.1.7 Partisipasi Anggota Organisasi dalam Pengambilan Keputusan 

Sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan dan tujuan yang 

bersifat kelembagaan tidak bisa diproses oleh satu atau dua orang sekalipun 

dia adalah seorang pemimpin atau manajer. Hasil keputusan yang hanya 

melibatkan beberapa orang tertentu dan tidak melibatkan anggota organisasi 

secara delegatif, aspiratif dan proporsional akan berakibat terhadap rendahnya 

partisipasi terhadap implementasi sebuah keputusan. Tentunya lalu bukan 

dipahami bahwa semua anggota dalam organisasi secara bersama-sama ada 

dalam satu tempat lalu mengambil sebuah keputusan demi tujuan bersama, 

sekalipun pada konteks tertentu bisa dilaksanakan. Terlibat dan tidaknya 

anggota dalam proses pengambilan keputusan adalah masalah tehnis, yang 

terpenting adalah ada keterlibatan secara mental, emosionl, intelektual 

terhadap proses pengambilan keputusan. Prosedurnya bisa menggunakan 

pendelegasian. 

Alutto dan Belasco dalam Salusu (1996: 234) berpendapat bahwa 

partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan akan ikut mengontrol 

dan ikut menentukan jalannya keputusan. Partisipasi anggota dalam proses 

pengambilan keputusan akan mendapatkan dua keuntungan, sebagaimana 
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yang dinyatakan oleh Salusu (1996:238-241) yaitu: keuntungan bagi 

organisasi dan anggota organisasi tersebut.  

Tidak satupun orang yang bekerja dalam sebuah organisasi ataupun 

badan usaha yang tanpa tujuan dan interest yang bersifat pribadi. Cara yang 

pandang yang demikian bukan lalu salah. Ini adalah sesutu yang wajar yang 

terjadi di mana-mana. Hanya menjadi salah apabila seseorang dalam sebuah 

organisasi ataupun badan usaha yang lain terlalu mengedepankan tujuan-

tujuan yang bersifat pribadi. Ini cara pandang yang tidak sehat dan merusak 

mentalitas kerja pribadi dalam jangka panjang. Yang terbaik dan harus 

dibangun adalah cara pandang proporsional. Tujuan-tujuan organisasi adalah 

juga tujuan setiap pribadi yang bekerja dalam organisasi tersebut dan lebih 

dari pada itu, apa yang menjadi keberhasilan bagi organisasi adalah tujuan 

bersama, tujuan semua masyarakat yang pada ujung-ujungnya mampu 

meningkatkan kualitas hidup.  

Di antara hal-hal penting yang diperhatikan agar hasil keputusan bisa 

diterima oleh sebagian besar anggota organisasi adalah (1) keberadaan pihak 

yang terlibat dalam pelaksanaan keputusan harus  diperhatikan; (2) setiap 

anggota organisasi harus diberi kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan 

masalah dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan; (3) pihak yang 

merasa dirugikan harus diyakinkan bahwa keputusan yang diambil adalah 

demi kepentingan organisasi; (4) keputusan berdasarkan prioritas yang jelas. 

Memang sulit untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bisa 

diterima dan dapat memuaskan semua anggota dalam sebuah organisasi. 
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sekalipun sudah menempuh prosedur pengambilan keputusan yang baik, tapi 

jika kehilangan sebuah pertimbangan bahwa setiap pribadi dalam sebuah 

organisasi adalah penting, maka sangat mungkin sebuah keputusan yang 

diambil oleh pimpinan terutama dalam implementasinya akan menjumpai 

banyak kendala. Ini tidak berarti lalu menghilangkan aspek keberagaman. 

Sebuah istilah yang sangat menarik, agree in disagreement sangatlah sesuai 

untuk dinamika sebuah organisasi.  

 

2.1.8  Jenis Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan yang dijalankan secara baik akan 

melahirkan putusan-putusan organisasi, baik diputuskan secara pribadi setelah 

menerima informasi dari bawahan melalui musyawarah maupun putusan 

diambil sendiri oleh manajer tanpa melibatkan bawahan. Keputusan adalah 

hasil yang dicapai dari proses pengambilan keputusan. Menentukan pilihan 

(memutuskan)  arah tindakan tertentu bagi organisasi adalah keputusan. 

Drummond dalam Syafaruddin Anzizhan (2006:57) membagi  keputusan ke 

dalam  dua jenis  yaitu, (1) Keputusan strategis, yaitu keputusan yang berisi 

tentang kebijakan dan arah organisasi yang merupakan tugas dan wewenang 

dari manajemen puncak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

organisasi; (2) keputusan operasional, yakni setiap keputusan yang 

menyangkut pengelolaan organisasi sehari-hari. Keputusan operasional sangat 

menentukasn efektifitas keputusan strategis yang diambil oleh menajemen 

puncak  
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Sedangkan menurut Safri Harahap (1996:132) membagi keputusan ke 

dalam dua jenis yaitu (1) keputusan administratif, kegiatan operasional adalah 

keputusan yang berbau administratif operasioanal sehari-hari; (2) keputusan 

strategis, ini merupakan keputusan strategis yang bernuansa jangka panjang 

sebagi pegangan dalam keputusan administratif. Keputusan strategis yang 

dibuat oleh manjemen puncak mencakup enam tugas penting, yaitu: 

(1)menentukan misi pokok organisasi; (2) menentukan profil organisasi; (3) 

penegenalan lingkungan sosial; (4) analisis kekuatan dan kelemahan (5) 

mengidentifikasi pilihan yang wajar dengan didukung kemampuan dan 

kondisi internal; (6) menjatuhkan pilihan. 

 

2.1.9   Keputusan Terstruktur dan Takterstruktur 

Dalam setiap level keputusan, terdapat klasifikasi keputusan yang 

diprogramkan dan tidak terprogramkan. Sementara itu, para ahli menyebutnya 

sebagai keputusan yang terstruktur dan takterstruktur. Keputusan tak 

terstruktur adalah keputusan yang dibuat pengambil keputusan melalui 

judgement, evaluasi dan menemukan masalah. Tipe keputusan ini sangat 

penting dan bersifat non rutin. Pengambil keputusan biasanya tidak 

mengetahui secara baik prosedur pengambilan keputusannya. Sebaliknya, 

keputusan terstruktur adalah keputusan yang dibuat secara berulang-ulang, 

rutin dan dengan prosedur pasti. 

Selain kedua tipe di atas, beberapa keputusan dikatakan sebagai 

keputusan semi terstruktur karena masalahhnya mempunyai jawaban yang 
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jelas dan dapat diselesaikan dengan prosedur-prosedur yang dapat diterima, 

meskipun terdapat sedikit penyimpangan. 

Syafaruddin Anzizhan (2006: 59) melihat keputusan dari sudut 

pandang  masalah  dan membedakannya keputusan kepada  keputusan 

diprogramkan dan keputusan tak diprogramkan. Keputusan terprogram dibuat 

berdasar pada masalah yang diketahui secara baik (well-structured problems) 

atau masalahnya dapat diketahui dengan jelas. Sedangkan keputusan tak 

terprogramkan (ill-structured problems), yakni keputusan yang diambil 

berdasarkan data yang tidak diketahui dengan jelas. 

Pembagian keputusan berdasarkan kepada tersetruktur dan 

takterstruktur di sati sisi lain keputusan dibagi berdasar kepada keputusan 

yang terprogram dan keputusan tak terprogram memiliki pengertian yang 

saling menggantikan. Keduanya bertemu pada karakter masalah dan tingkat 

kebutuhan sebuah organisasi, di mana sebuah masalah bisa muncul sewaktu-

sewaktu dan untuk organisasi agar terbebas dari masalah maka pimpinan 

organisasi harus mengambil keputusan.  

 

 Nilai dalam Pengambilan Keputusan 

Nilai dalam sebuah organisasi sangatlah mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. baik itu nilai personal maupun nilai organisasi. 

Dalam penyusunan tujuan, nilai dari organisasi harus dipertimbangkan oleh 

pembuat keputusan. Harrison dalam Syafaruddin Anzizhan (2004:79) 

mendefinisikan nilai ialah standar normatif yang mempengaruhi manusia 
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dalam menentukan satu alternatif dari  berbagai alternatif yang muncul dalam 

tindakan. Ini mengandung pengertian bahwa sebuah keputusan yang diambil 

tidak hanya didasari oleh fakta saja melainkan harus didasari oleh nilai-nilai 

personal pengambil keputusan dan nilai organisasi. konsep nilai memang 

sukar untuk dipahami. Nilai suatu benda mungkin saja akan berbeda bagi 

orang yang berbeda. 

Fakta dan nilai dalam rancangan, analisis pemikiran dan negosiasi 

dalam proses pembuatan keputusan adalah hal yang rumit. Begitu luasnya 

spektrum nilai yang melingkupi perilaku pengambil keputusan dalam 

organisasi, khususnya para manajer atau pimpinan. Semua keputusan diilhami 

oleh nilai pribadi dan organisasi. Pertimbangan nilai muncul dari sistem nilai 

pribadi pembuat keputusan dan dikondisikan oleh nilai langsung dalam tujuan 

organisasi dan diatur dalam harapan-harapan proses pemilihan alternatif untuk 

keputusan. Nilai-nilai memberikan kepada seorang pembuat keputusan 

seperangkat panduan untuk mengarahkannya ke dalam proses pembuatan 

keputusan. 

Menurut Syafaruddin Anzizhan (2006: 78) setidaknya ada enam 

pertimbangan mengapa faktor nilai sangat berpengaruh dalam proses 

pengambilan keputusan, yaitu (1) banyak ketidaksetujuan muncul dari 

perbedaan nilai; (2) nilai, jika tidak dipahami secara benar, tidak dapat 

dikomunikasikan secara otomatis. (3) nilai pribadi terbentuk secara subyektif 

dan berbeda di antara individu (4) ada kecenderungan individu untuk 

mengasumsikan bahwa nilai mereka normal dan individu lain seharusnya 
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menerima atau mengambil nilai tersebut (5) banyak individu yang tidak 

menyadari tentang pertimbangan nilai mereka, khususnya berhubungan 

dengan spesialisasi mereka; (6) Seorang pribadi terdidik adalah orang yang 

menyadari perbedaan dan konflik nilai yang dibentuk oleh sistem nilai dan ia 

membuat keputusan dengan penuh kesadaran. 

Enam pertimbangan nilai di atas harus terlibat dalam pengambilan 

keputusan akan melengkapi ilmu pengambilan keputusan. Pandangan manusia 

tentang nilai sangatlah komplek. Nilai dapat mengambil bentuk budaya, adat 

istiadat bahkan agama. Yang sangat mungkin berbeda dengan pandangan 

rasional dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah keputusan yang baik di 

antaranya adalah memberikan pertimbangan kepada tata nilai, baik itu 

menyangkut nilai dalam perspektif pribadi, organisasi dan masyarakat. 

 

2.1.11  Sistem Informasi dan Level Pengambilan Keputusan 

Informasi pada era teknologi informasi sekarang adalah barang yang 

sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi, baik 

organisasi yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang. Proses 

pengambilan keputusan tidak mungkin terlaksana tanpa ketersediaan 

informasi. Informasi dapat dikatakan sebagai bahan mentahnya (raw material) 

dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa kehadiran informasi sulit untuk 

menghasilkan keputusan yang baik, atau bahkan sulit unutk melaksanakan 

proses pengambilan keputusan. 
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Menurut Laudion dalam Rizqi  Dermawan (2004:34) sistem Informasi 

adalah “interrelated components working together to collect, process, store 

and disseminate information to support decision making, coordination, 

control, analysis and visualization in an organization”. Sedangkan menurut 

Muhammad Fakhri Husein dan Amin Wibowo (2002:9) sistem informasi 

adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi 

mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi 

untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan  dalam informasi. 

Selain mendukung pembuatan keputusan, koordinasi dan pengawasan sistem 

informasi dapat membantu manajer dalam memganalisa masalah-masalah 

kompleks dan menciptakan produk-produk baru. Sistem informasi ini terdiri 

dari informasi tentang orang, tempat, kejadian dan sesuatu dalam organisasi 

atau lingkungan  yang melingkupiunya. 

Menurut Rizqi Dermawan (2004:32) karakteristik utama dari sistem ini 

adalah penerapan perangkat elektronik yang canggih, komputer, perangkat 

keras dan lunaknya serta sistem informasi lain yang berhubungan secara luas. 

Seperti internet, LAN. Seluruh perangkat keras dan lunak tersebut dipakai 

untuk menemukan informasi yang bernilai tinggi bagi proses pengambilan 

keputusan. Dengan demikian sebelum manajer mengolah informasi dan 

pengetahuan, maka terlebih dahulu  mereka harus mencari dan mengolah data.   

Rizqi Dermawan (2004:35) menjelaskan bahwa engambilan keputusan 

memiliki tingkatan-tingkatan, baik tingkatan stratejik, manajemen, 

pengetahuan dan tingkatan operasional. Setiap tingkatan membutuhkan jenis 
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dan karakter innformasi yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan stratejik 

berkaitan dengan penentuan sejumlah tujuan, sumber daya dan kebijakan 

organisasi. tugas utama para pengambil keputusan pada tingkatan ini adalah 

memprediksi masa depan lingkungan eksternal dan organisasi, serta 

membangun harmoni antara organisasi dengan lingkungannya. Informasi yang 

dibutuhakn pada tingkatan ini segala informasi yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan 

yang telah diptuskan pada tingkat stratejik. Sedangkan pengambilan keputusan 

pada tingkat pengetahuan berhubungan dengan penilaian kembali sejumlah ide 

baru untuk menghasilakan layanan produk dan untuk mengkomunikasikan dan 

mendistribusikannya dalam sistem organisasi. Pengambilan keputusan pada 

tingkat terakhir, yaitu tingkat operasional, informasi yang dibutuhkan adalah 

semua informasi yang berhubungan dengan penerapan tugas khusus yang telah 

ditetapkan pada level stratejik dan manajemen. 

Jenis informasi sangat menentukan efektifitas keputusan pada 

tingkatan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Setiap tingkatan 

memiliki kepentingan yang berbeda terhadap jenis informasi yang 

dibutuhkan.. Tetapi informasi yang dibutuhkan dalam setiap tingkatan adalah 

saling terkait, tidak dipandang sebagai informasi yang berdiri sendiri. 

 

2.2   Manajemen Pendidikan Tinggi 

2.2.1 Sistem Pendidikan Tinggi  
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Perguruan tinggi adalah suatu sistem, yaitu struktur yang terdiri dari 

berbagai komponen yang berkaitan erat satu sama lain secara fungsional, 

sehingga merupakan keterpaduan yang sinerjis. Dalam konponen-komponen 

itu terjadi proses-proses yang sesuai dengan fungsi masing-masing, tetapi 

tidak eksklusif atau sendiri-sendiri melainkan saling berkaitan, saling 

mendukung dan saling mempengaruhi satu sama lain (Daulat P.Tampubolon, 

2001:81). Pendidikan tinggi adalah lembaga pendidikan yang memproduksi 

dan menyajikan jasa kependidikan tinggi. Jasa kependidikan tinggi yang 

dimaksud adalah tingkat akademik dan professional. Karena itu pendidikan 

tinggi dipahami sebagai proses produksi dan penyajian jasa pendidikan 

bertaraf akademik dan professional atau jasa pendidikan tinggi yang dapat 

dilaksanakan bagi para calon mahasiswa yang sudah memproleh jasa 

pendidikan dasar dan menengah.Jasa kependidika tinggi itu terdiri atas jasa 

kurikuler, jasa penelitian, jasa pengabdian kepada masyarakat, jasa 

administrasi dan jasa ekstrakurikuler. 

Uraian di atas menegaskan bahwa perguruan tinggi sebuah organisasi 

nirlaba. Yang membutuhkan pengelolaan dan penanganan yang professional 

dalam memberikan layanan jasa pendidikan yang bermutu yang berbasis pada 

teknologi dan kebutuhan pasar, di samping perguruan adalah agen perubahan 

sosial. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 

1999 tentang pendidikan tinggi, Bab I, pasal 1, ayat 1, pendidikan tinggi 

adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih 
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tinggi dari pada pendidikan menengah pada jalur pendidikan sekolah. Dan 

pada ayat 2 dikatakan bahwa pergurauan tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dari pasal dan ayat-ayat selanjutnya, 

pendidikan tinggi terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan 

universitas.  

 

2.2.2 Senat dalam Struktur  Organisasi Perguruan Tinggi 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indobnesia, nomor 60 

tahun 1999 Bab VII, pasal 27 bahwa strukutur perguruan tinggi terdiri dari 

bebarapa unsur yaitu (a) dewan penyantun; (b) unsur pimpinan; (c) unsur 

tenaga paengajar para dosen; (d) senat perguruan tinggi; (e) unsur pelaksana 

akademik; (f) unsur pelaksana adminstrasi dan (g) unsur penunhajnga 

Dalam pasal 29 ayat 1 bahwa pimpinan perguruan tinggi sebagai 

penanggung jawab utama pada perguruan tinggi, di samping melakukan 

arahan dan kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok 

umur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan 

tinggi.  Pimpinan perguruan tinggi yang dimaksud di sini adalah Rektor dan 

Pembantu-pembantunya pada Universitas dan institut, Ketua dan pembantu-

pembantunya pada sekolah tinggi, dan Direktur dengan pembantu-

pembantunya pada politeknik atau akademik. Pimpinan perguruan tinggi 

bertanggung jawab kepada menteri. Dalam pasal 30, senat pergurian tinggi 

merupakan badan normatif dan perwakilan tetrtinggi pada pergurusn tinggi 

yang bersangkutan 
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Di antara tugas dan wewenang senat adalah merumuskan  (1) 

kebijakna akademik,  (2) prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian 

(3)  peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan minbar akademik serta 

otonomi keilmuan pada perguruan tinggi. Hubungan antara senat dan 

pimpinna perguruan tinggi adalah bahwa senat memberikan penilaian 

pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi dan pelaksanaan kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh senat. 

 

2.2.3 Senat Sekolah Tinggi 

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 Bab 

VII, pasal 59 bahwa struktur organisasi sekolah tinggi terdiri dari (a) Unsur 

pimpinan, ketua dan pembantu ketua; (b) senat sekolah tinggi; (c) unsur 

pelaksana akademik jurusan, pusat penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, laboratorium atau studio dan kelompok dosen; (d) unsur 

pelaksana administratif bagian; (e) unsur penunjang dan unit pelaksana teknis 

dan (f) unsur lain yang dianggap perlu. 

Senat sekolah tinggi adalah lembaga normatif dan perwkilan tertinggi 

yang memeliliki tugas wewenang di antaranya adalah adalah merumuskan  (1) 

kebijakna akademik,  (2) prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian 

(3)  peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik serta 

otonomi keilmuan pada sekolah tingggi  dan memberikan pertimbanagan 

kepada penyelenggara sekolah tinggi yang berkenaan dengan calon-calon 

yang diangkat menjadi ketua sekolah tinggi yang bersangkutan dan dosen 
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yang dicalonkan menjadi jabantan akademik di atas lektor. Hubungan antara 

senat dan Ketua sekolah tinggi adalah bahwa senat memberikan penilaian 

pertanggungjawaban Ketua sekolah tinggi dan pelaksanaan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh senat. Senat sekolah tinggi ini dipimpin oleh Ketua 

sekolah tinggi yang berasangkutan. Sistem pengambilan keputusan senat di 

sesuaikan dengan statuta sekolah tinggi masing-masing. 

 

2.2.4  Senat  STAIN  Kudus 

Berdasarkan STATUTA STAIN Kudus No: 491 tahun 2002 Struktur 

organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada Bab V bagian 

kedua pasal 18 adalah (a) Dewan penyantun; (b) Ketua dan pemnbantu Ketua; 

(c) Senat; (d) Jurusan; (e) Program Diploma dan Akta; (f) Pusat penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat (P3M); (g) Pusat Sumber Belajar (PSB); (h) 

Dosen; (i) Bagian Administrasi dan (j) unsur penunjang. 

Sedangkan tugas dan wewenag senat sekolah tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus pada Bab V pasal 23 berisi: 

1. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STAIN  

2. Senat perguruan tinggi mempunyai tugas pokok: 

 
a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STAIN 
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan 

serta kepribadian sivitas akademika. 
c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STAIN 
d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran 

pendapatan dan belanja yang diajukan oleh Ketua. 
e. Menilai pertanggungjawaban Ketua STAIN  dan pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 
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f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 
mimbar akademik dan otonomi keilmuan di STAIN. 

g. Memberikan pertimbangan kepada menteri berkenaan dengan calon-
calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan dosen yang 
diusulkan untuk memangku jabatan akademik guru besar. 

h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan 
i. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan di lingkungan 

STAIN yang memenuhi persyaratan. 
j. Merumuskan pengembangan keilmuan dan kurikulum di STAIN. 

3. Senat perguruan tinggi terdiri atas guru besar, Ketua, pembantu ketua, 
Ketua Jurusan,  wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat. 

4. Jumlah anggota senat yang tidak menduduki jabatan (hanya sebagai dosen) 
sama dengan jumlah anggota senat yang menduduki jabatan struktural atau 
non-struktural. 

5. jumlah wakil dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari setiap jurusan. 
6. Unsur wakil dosen pada keanggotaan senat tidak boleh diduduki oleh 

mereka yang memiliki jabatan struktural maupun non-struktural. 
7. Masa jabatan anggota senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun. 
8. Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh 

dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan. 
9. Senat diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih 

di antara anggota. 
10. Dalam melaksanakan tugasnya, senat dapat membentuk komisi-komisi 

yang beranggotakan anggota senat dan apabila perlu ditambah anggota 
lain. 

11. Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui musyawarah 
dan mufakat dan atau melalui pemungutan suara. 

12. Senat bersidang sekurang-kurangya 2 (dua) kali dalam setahun. 
 

Setiap perguruan tinggi memiliki institusi senat, tidak terkecuali 

STAIN Kudus. Senat STAIN Kudus adalah lembaga normatif dan majelis 

perwakilan tertinggi dari berbagi unsur penting di STAIN yang memiliki 

wewenang lebih kepada memberi landasan konseptual dan garis-garis besar 

kebijakan kelembagaan yang akan dijalankan oleh pimpinan, yaitu Ketua 

STAIN dan Pembantu-Pembantunya. Tugas dan wewenang yang sangat 

banyak dan strategis tersebut menuntut pengelolaan pengambilan keputusan 

yang professional. Ini karena apa yang telah diputuskan oleh senat yang 

berupa kebijakan-kebijakan kelembagaan akan sangat menentukan kemajuan-
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kemajuan STAIN Kudus. Sekalipun senat bukanlah satu-satunya yang 

menentukan kemajuan lembaga. 

 

Gambar: Struktur Organisasi Senat STAIN Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama periode I dan periode II STAIN Kudus, Senat STAIN 

memiliki struktur sebagaimana bagan di atas. Kemudian pada periode III 

STAIN, struktur organisasi Senat sudah tidak ada komisi-komisi. Ini karena 
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anggota Senat jumlahnya relatif sedikit, sehingga untuk memudahkan 

koordinasi kerja. Dengan tanpa adanya Komisi-komisi, maka hanya ada rapat 

pleno. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Pendekatan Penelitian 

    Pendekatan dalam  penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini 

disesuaikan dengan karakter dan konteks masalah (fokus) yang diteliti. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudian  memaknai 

tentang sistem pengambilan keputusan senat perguruan tinggi STAIN Kudus 

dalam menyelesaikan masalah-masalah kelembagaan. Senat adalah badan 

normatif dan perwakilan tertinggi di STAIN Kudus yang memiliki tugas dan 

wewenang yang lebih bersifat konseptual dan rumusan-rumusan mendasar 

dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sesuai dengan STATUTA 

STAIN Kudus, senat bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. 

Ini karena melihat tugas dan wewenang senat yang lebih bersifat non-teknis 

sehingga frekwensi sidangnya tidak sesering yang dilakukan oleh pimpinan 

perguruan tinggi yang tugas dan wewenangnya lebih bersifat teknis 

operasional. 

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, senat mengadakan rapat 

yang akan menghasilkan berbagai keputusan strategis. Sistem pengambilan 

keputusan di senat perguruan tinggi menurut PP No: 60 /1999 adalah 

diserahkan kepada STATUTA perguruan tinggi masing-masing. Ini berarti 

Senat STAIN Kudus memiliki sistem pengambilan keputusan sendiri. Senat 
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STAIN Kudus sering mengadakan rapat dan pertemuan anggota terlebih di 

saat lembaga menghadapi masalah krusial dan mendasar. 

Penelitian ini melihat fakta sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak 

bisa dipahami apabila dipisahkan dengan konteksnya. Sistem pengambilan 

keputusan senat STAIN Kudus dipandang sebagai proses yang hidup yang 

berada dalam sebuah latar yang natural. Ini sesuai dengan ciri mendasar dan 

idealisasi sebuah penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Lincoln dan Guba (1985: 39). Menurutnya ada tiga pertimbangan mendasar 

bahwa penelitian kualitatif berada pada latar alamiah yaitu: (1) Penelitian 

harus mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks untuk keperluan 

pemahaman. (2) Konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah 

suatu penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa 

setiap fenomena harus dilihat dari keseluruhan pengaruh yang ada di 

lapangan dan (3) Sebagian struktur nilai  kontekstual bersifat determinatif 

terhadap apa yang akan dicari. 

Sistem pengambilan keputusan senat STAIN Kudus adalah kegiatan 

yang terjadi pada latar dan setting di STAIN kudus. Latar alamiah tersebut 

tidak untuk diinteferensi dan hasil temuanya dilapangan tidak bermaksud 

untuk digeneralisir dan diterapkan pada tempat yang lain. Karena ini bukan 

penelitian inferensial, di mana peristiwa yang terjadi sekelompok sampel di 

tempat tertentu dapat diperlakukan kepada individu di luar sampel di dalam 

populasi. Sehingga setting penelitiannya tidak bersifat alamiah, karena ada 

variable-varabel yang menjadi obyek penelitian. 
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Karena sistem pengambilan keputusan senat STAIN Kudus dipandang 

sebagai sebuah proses yang berada dalam konteks, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan model CIPP (Contexs, input, process dan 

product) (Stufflebeam dalam Fernandez, 1984). Model ini menekankan 

fenomena yang terjadi dipandang sebagai proses. Ini sesuai dengan pendapat 

Bogdan dan Biklen (1998) bahwa selain fenomena diteliti dalam latar 

alamiah, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan bukan hasil 

dan menekankan pada makna yang terjadi dalam proses tersebut.  

Ciri mendasar dari penelitian kualitatif adalah tidak menginterfensi 

subyek atau informen penelitian dan tidak memperkirakan hasil atau tidak 

menghipotesis penelitian. Proses dalam penelitian kualitatif yang di 

dalamnya peneliti berinteraksi secara alamiah dengan subyek penelitian 

dengan batasan dan fokus tertentu adalah merupakan suatu proses yang 

sangat penting dan bermakna.  

Tentang penelitian yang menekankan pada makna ini juga 

digarisbawahi oleh Guba dan Lincoln (1982) bahwa makna adalah sesuatu 

yang esensial sehingga diharapkan dalam penelitian kualitatif diperoleh 

pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai makna dari fakta 

yang relevan.  

 

3.2   Metode  pengumpulan Data 

Metode mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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3.2.1 Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan berperan 

serta (partisipatoris observation). Peneliti adalah salah satu dosen di STAIN 

Kudus, sehingga peneliti bisa secara intens mengamati kegiatan-kegiatan 

senat  dalam mengambil keputusan dan juga dapat berinteraksi secara 

natural dengan kelompok-kelompk dosen dan karyawan yang lain di 

lingkungan STAIN Kudus.  Dalam berperan sertanya Peneliti dalam 

penelitian ini bersifat terbuka (Moeleong 1998:127). Pada pengamatan 

terbuka peneliti berada di tengah-tengah subyek penelitian dan diketahui 

oleh subyek dan dengan sukarela subyek memberikan kesempatan kepada 

pengamat untuk mengamati, mendengar dan mengikuti kegiatan-kegiatan 

dan peristiwa yang terjadi.  

Metode pengumpulan data dengan pengamatan bukan tidak memiliki 

keterbatasan dan kelemahan. Beberapa kelemahan dan keterbatasan metode 

pengamatan adalah (1) Keterbatasan kedudukan dan peran pengamat. (2) 

Intensitas  pengamat dalam ikut serta di setiap kegiatan yang diamati 

membuat pengamat cenderung larut dalam partisipasinya, sehingga catatan 

lapangan diabaikan. (3) Apabila pengamat di saat bertanya dan 

mengumpulkan data tidak sempat menganalisis, maka pengamat akan 

mengalami kesulitan di akhir  pekerjaaannya, karena catatan sudah 

menumpuk. 

Agar pengamatan tidak kehilangan kerangka kerja, maka ada 3 hal 

yang menjadi obyek pengamatan dalam penelitian ini , yaitu: 
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a. Deskripsi secara global tentang aktifitas STAIN Kudus 

b. Kegiatan-kegiatan senat dalam memecahkan masalah-masalah 

institusional sesuai dengan peranannya yaitu sebagai lembaga 

normatif dan perwakilan tertinggi di STAIN Kudus. 

c. Rangkaian kegiatan yang merupakan konsekuensi dari sistem  yang 

diterapkan dalam pengambilan keputusan. 

 

3.2.2  Wawancara 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di samping 

observasi juga menggunakan wawancara. Metode wawancara sangat tepat 

untuk memperoleh data yang tepat, cepat dan secara langsung dihadapkan 

kepada subyek penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Ada dua belah pihak dalam wawancara, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajkan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan   

wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Lincoln dan Guba dalam 

Moeleong (1998:135) adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur.(Moeleong 1998:138). 

Dalam wawancara, baik terstruktur dan tak terstruktur, peneliti menanyakan 

kepada anggota senat tentang fokus penelitian. 
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Agar wawancara bisa maksimal, penelitian juga menggunakan 

teknik wawancara informal (Moeleong 1998:135).  Hubungan antara 

pewawancara dan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar. 

Pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan sehari-hari. Bahkan 

pada waktu tanya jawab, yang diwawancarai tidak tahu kalau sedang 

diwawancarai. Teknik ini sangat efektif diterapkan di STAIN Kudus. Karena 

peneliti sering terlibat pembicaraan informal dengan semua anggota senat, 

unsur pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa. Data dan informasi yang 

didapat dari wawancara informal pada konteks yang tepat bisa diperoleh 

secara lebih maksimal dan lengkap. 

Wawancara takterstruktur mencari informasi dan data secara global 

tentang kedudukan dan peranan senat di STAIN Kudus. Sedangkan 

wawancara terstruktur dituangkan ke dalam format pertanyaan yang sudah 

disiapkan yang menyangkut tentang sistem pengambilan keputusan senat 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan Senat 

yang meliptui: 

a. Penguasaan anggota senat mengenai sumber-sumber hukum yang 

berkaitan dengan pengelolaan STAIN. 

b. Identifikasi komponen-komponen yang terkait dengan sistem 

pengambilan keputusan. 

c. Prosedur yang ditempuh pada saat senat menghadapi masalah-masalah 

kelembagaan dalam bidang akademik. 
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d. Prosedur pengambilan keputusan senat yang meliputi, bagaimana senat 

mengidentifikasi masalah-masalah, lalu mengembangkan 

kemungkinan-kemungkinan alternatif pemecahan, mencari alternatif 

yang terbaik, implemnetasi hasil keputusan berserta strateginya, 

menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap implemantasi 

hasil keputusan, memonitoring dan mengevaluasi efektifitas hasil 

keputusan. 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilam keputusan 

senat     STAIN Kudus.  

 

3.2.3    Dokumentasi  

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah studi dokumentasi. Akurasi sebuah dokumen bisa 

dijadikan sebagai data, setidaknya ada tiga kriteria, (1) Keaslian dokumen, 

(2) Kebenaran isi dokumen dan (3) Relevansi isi dokumen dengan dengan 

permasalahan yang diteliti (Sartono Kartodirjo, 1986). 

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

a. PP No:60/1999 tentang sistem pendidikan tinggi terutama yang terkait 

dengan tugas dan wewenang senat Perguruan tinggi dan hal ikhwal 

yang menyangkut sistem pengambilan keputusan senat serta semua hal 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
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b. STATUTA STAIN Kudus No:491/2002 yang berkaitan secara khusus 

tentang tugas dan wewenag senat serta tata hubungan kerja dengan 

unsur pimpinan yang lain. 

c. Surat-surat keputusan ataupun instruksi dari menteri atau dirjen 

BIMBAGAIS yang terkait dengan tugas dan wewenang senat. 

d. Surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh senat yang merupakan 

hasil keputusan senat STAIN Kudus. 

e. Pernyataan-pernyataan para anggota senat yang dupublikasikan di 

media masssa. Ataupun selain anggota senat yang berkaitan dengan 

kegiatan senat dan putusan-putusan yang diambil 

 

3.2.4   Catatan Lapangan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pencatatan di lapangan 

pada saat peneliti sedang dalam proses pengumpulan data. Bogdan dan 

Biklen (1982:74) mendefinisikan catatan lapangan sebagai catatan tertulis 

tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan deskripsi dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif. 

Catatan lapangan terdiri dari  dua bagian , pertama bagian deskriptif 

yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan 

pembicaraan. Kedua, bagian reflektif yang berisi  tentang kerangka berfikir 

dan pendapat peneliti, gagasan dan kepeduliannya ( Bogdan dan Biklen 

1982:89).  
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Bagian deskriptif dalam penelitian ini meliputi: 

a. Gambaran diri dari anggota senat dan civitas akademika yang lain yang 

merupakan subyek dalam penelitian ini 

b. Rekonstruksi dialog antara anggota senat dan informen pendukung lain 

dengan peneliti 

c. Deskripsi latar secara fisik pada waktu peneliti mencatat data di STAIN 

Kudus 

d. Catatan tentang  peristiwa khusus. 

e. Perilaku pengamat 

Bagian reflektif terdiri dari penelitian ini  terdiri dari: 

a. Refleksi perasaan peneliti, yang berisi tentang perasaan, prasangka dan 

sikap peneliti terhadap subyek 

b. Refleki analisis yang berisi tentang tema yang mulai muncul dan pola 

umum yang mulai tampak 

c. Refleksi mengenai kerangka berfikir peneliti 

Di samping deskripsi dan refleksi, penelitian ini menambahkan 

beberapa catatan yang berupa klarifikasi untuk meningkatkan akurasi data, 

yaitu catatan-catatan yang berisi tentang butir-butir penjelasan tentang hal-

hal yang meragukan di lapangan. 

 

3.3    Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.  

 



62 

62 

3.4    Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber dab teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan  fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel 

sumber data dipilih dan mengutamakan perspektif emic, artinya 

mengutamakan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang 

dan menafsirkann dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan 

kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.  

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sampel sumber data 

dan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan data tentang Sistem Pengambilan Keputusan senat 

STAIN Kudus, data diperoleh dari anggota Senat yang berasal dari 

unsur pimpinan di STAIN Kudus. Teknik pengumpulan datanya 

melalui wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. 

2. Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan proses pengambilan keputusan, data diperoleh 

dari anggota senat dan beberapa Dosen senior yang bukan anggota 

senat. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan catatan 

lapangan. 

 

3.5   Pengujian Kredibilitas  Data 

Subyektifitas peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berpeluang 

untuk mempengaruhi hasil penelitian, karena instrumen dalam penelitian 

kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu agar data yang diperoleh 
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akurat dan absah, maka peneliti menempuh 5 teknik untuk memeriksa 

kredibilitas data yang peneliti kumpulkan, yaitu: 

1.  Ketekunan dalam pengamatan 

Dalam teknik ini, peneliti memperdalam intensitas pengamatan pada 

sebuah peristiwa yang relevan dengan fokus penelitian. Sehingga 

dengan teknik ini, peneliti menemukan peristiwa yang terkait dengan 

sistem pengambilan keputusan senat dan mengkajinya secara detail 

dan rinci.  

2. Triangulasi 

Peneliti menggunakan dua macam teknik triangulasi, yaitu: 

2.1.  Triangulasi dengan sumber 

Peneliti membandingkan dan mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi tentang sistem pengambilan 

keputusan senat STAIN Kudus dan segala sesuatu yang terkait, 

yang akan peroleh dari metode dan sumber  yang berbeda dengan 

cara: 

a. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data dari 

hasil  wawancara tentang seputar sistem pengambilan 

keputusan senat STAIN Kudus. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan oleh anggota senat dan 

informan lain yang dikatakan secara pribadi dengan  apa yang 

dikatakan di depan umum tentang sistem pengambilan 

keputusan senat STAIN Kudus. 
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c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh anggota senat dan 

dengan apa yang dikatakan oleh civitas akademika yang lain, 

seperti para pegawai, para dosen dan para mahasiswa tentang 

sistem pengambilan keputusan senat. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang terkait dengan sistem pengambilan keputusan senat. 

2.2.  Triangulasi dengan peneliti dan pengamat STAIN Kudus 

Peneliti akan menguji derajat kepercayaan sebuah informasi 

tentang seputar sistem pengambilan keputusan senat dengan 

melalui mendiskusikan dengan peneliti dan pengamat yang 

berkompeten dengan  berbagai hal yang menyangkut penelitian, 

yaitu para teman Dosen, para Magister dan Doktor tentang 

metodologi penelitian ini dan landasan teori yang 

mendukungnya. Dengan teknik seperti ini peneliti akan selalu 

berusaha melaksanakan proses penelitian berada pada jalur 

akademik dan ilmiah sehingga data yang diperoleh absah dan 

valid. 

3. Pemeriksaan dengan para Dosen dalam sebuah Forum 

Peneliti membuat sebuah forum dengan mengajak teman-teman dosen 

untuk mendiskusikan hasil penelitian sementara. Dengan teknik ini 

peneliti akan mendapatkan banyak masukan, kritikan dan koreksi 

secara akademik, baik menyangkut metodologi penelitian ini. Peneliti 

akan bersifat terbuka, jujur dan menjunjung tinggi kebebasan 
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akademik. Sehingga dengan cara seperti ini, data akan semakin 

obyektif dan tidak terpengaruh oleh subyektifitas peneliti. 

4. Kecukupan referensial 

Sebuah informasi yang memiliki derajat kepercayaan yang tinggi, 

seharusnya memiliki alat atau media penyimpan data yang cukup, 

sehingga sewaktu-waktu bila dibutuhkan alat-alat tersebut dapat 

membantu untuk menyajikan informasi yang di simpan. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menyiapkan alat-alat elektronik untuk 

saving data. 

5. Analisis Kasus Negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif 

berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan 

dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang 

berbeda dan bertentangan dengan temuan, berarti yang ditemukan 

sudah dapat dipercaya. Tetapi apabila ditemukan data yang negatif, 

maka peneliti harus merubah temuannya. Kemudian data yang negatif 

tersebut peneliti cross-kan dengan subyek penelitian. Apabila sudah 

ada kesepahaman antara data negatif dengan sumber data dari subyek 

penelitian, maka data tersebut dapat dipercaya. 
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3.6     Setting Penelitian 

Realitas kehidupan secara menyeluruh merupakan setting alami atau wajar 

yang tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteksnya dan tidak bisa 

dipahami dalam bentuk bagian-bagiannya secara terpisah, karena secara 

keseluruhan sesungguhnya tidak hanya sekedar kumpulan dari bagian-

bagian. Karena tingkah laku dan kata-kata peneliti berpotensi 

mempengaruhi orang-orang ( dalam konteks kegiatan) yang diteliti, maka 

penelitian ini dilakukan dalam konteks yang sesungguhnya secara wajar 

sehingga diperoleh pemahaman yang relatif utuh dan obyektif. 

STAIN Kudus adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki 

sejarah, budaya karakter organisasi tersendiri. Secara historis keberadaan 

lembaga pendidikan ini tidak bisa dipsahkan dengan madrasah dan 

pesantren  yang merupakan institusi pendidikan agama yang secara sosio 

cultural mendominasi dan menyertai perkembangan STAIN yang terletak 

di kota kretek ini. Tuntutan mendasar bagi penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif adalah bahwa fokus penelitian hidup dan berproses 

pada konteks dan latar alamiah yang wajar tanpa interferensi peneliti. 

Dengan asumsi ini sistem pengambilan keputusan senat STAIN Kudus 

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan konteks dan setting 

STAIN Kudus. 
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3.7    Subyek dan Kriteria Subyek Penelitian 

Kesesuaian antara informasi dengan fokus penelitian adalah sangat 

penting. Ada dua (2) sumber informasi penting dalam penelitian ini, yaitu yang 

pertama adalah para informan yang berasal dari anggota senat STAIN Kudus 

yang terdiri dari para guru besar, unsur pimpinan dan perwakilan dosen dari 

masing-masing jurusan. Dan ini merupakan sumber informasi utama (informan 

key). Sumber informasi yang kedua adalah sumber informasi pendukung yang 

terdiri dari selain anggota senat yang terdiri dari para dosen, STAIN kudus. 

Adapun kriteria subyek penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Orang-orang yang menguasai atau memahami sistem pengambilan 

keputusan senat STAIN Kudus, sehingga sistem pengambilan 

keputusan senat itu bukan hanya diketahui tetapi juga dihayati. 

2. Orang-orang yang tergolong masih sedang terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan senat STAIN Kudus. 

3. Orang-orang yang memiliki waktu untuk dimintai informasi tentang 

sistem pengambilan keputusan senat STAIN kudus 

4. Orang-orang yang memiliki I’tikad baik, jujur dan komitmen dalam 

memberikan informasi tenatng sistem pengambilan keputusan senat 

STAIN Kudus. 

 

3.8      Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai Februari 

2007. Pengumpulan data dimulai sebelum surat penelitian dikeluarkan dari 
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Program Pascasarjana Prodi Managemen Pendidikan dengan pertimbangan 

bahwa selama waktu satu tahun itu, Senat STAIN Kudus mengadakan 

rapat yang agenda rapatnya berpotensi untuk menjadi data penelitian, di 

samping frekwensi rapat Senat STAIN Kudus yang frekwensinya tidak 

sebanyak rapat pimpinan.  

 

3.9    Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan 

uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberi arti yang 

signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola, uraian dan mencari hubungan 

di antara dimensi-dimensi uraian.  

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah siklus interaktif 

sebagaiman yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1992:15). Proses 

ini dilakukan selama penelitian dilakukan melalui serangkaian proses, 

pengumpulan , reduksi, penyajian dan verifikasi data. 

 

 

 

 

 

Gambar: komponen analisis data model interaktif 

 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data 
Penarikan 
kesimpulan/ 
verifikasi 
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Analisis data dalam penelitian ini dimulai semenjak peneliti 

mengumpulkan data di lapangan. Data yang sudah diperoleh dari lapangan 

tidak langsung disajikan, karena data yang didapat dari lapangan masih 

belum tertata dan belum terklasifikasi ke dalam kategori mapun pola-pola 

tertentu yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Pada tahap reduksi ini 

data yang tidak terkait dengan focus penelitian direduksi atau dibuang. Data 

yang sudah melalui proses reduksi ini selanjutnya di tuangkan ke dalam 

kerangka sistematika pembahasan dalam bentuk pengelompokan ke sub-sub 

bab pembahasan yang mengacu kepada fokus penelitian. Langkah terakhir 

dari teknik analisis model siklus interaktif ini adalah penarikan kesimpulan 

yang berisis tetang temuan penelitian. 

 

3.10    Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Kudus.  Dipilhnya STAIN Kudus sebagi lokasi penelitian karena 

beberapa perimbangan: 

a. Bahwa peneliti adalah salah satu dosen di STAIN Kudus yang sudah 

bekerja selama kurang lebih 5 tahun. 

b. STAIN Kudus sebagai pilihan yang tepat untuk pengembangan potensi 

akademik peneliti. 

c. Prioritas penerapan dan pemanfaatan ilmu di STAIN demi 

pengembangan secara kelembagaan maupun keilmuan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Perguruan Tinggi Agama Islam 

STAIN adalah salah satu bentuk perguruan tinggi agama Islam, oleh 

karena itu, agar STAIN bisa dipahami secara utuh akan kedudukan dan 

fungsinya dalam pertumbuhan dan perkembanganya, maka akan lebih lengkap 

bila profil lembaga perguruan tinggi agama Islam (PTAI) di Indonesia 

mendapatkan uraian secukupnya. Bila dilihat dari sudut kelembagaan, PTAI 

adalah  bagian dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sekarang ada empat 

bentuk lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam di Indonesia,  yaitu Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN), Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta 

(PTAIS). Dari keempat bentuk lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam 

tersebut berada di bawah pembinaan dan pembiayaan Departeman Agama 

(DEPAG) terkecuali PTAIS. Konsekuensinya adalah bahwa anggaran yang 

dipakai untuk pelaksanaan pendidikan di lembaga PTAIN tersebut dibebankan 

kepada APBN sektor agama. Sektor pendidikan agama di DEPAG adalah 

subsektor di samping sektor-sektor lain seperti sektor haji, majelis Ta’lim dan 

masjid dan sektor lain di bawah wewenang dan tanggung jawab Depatemen 

Agama. Sehingga muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat, apakah 

PTAIN ini lembaga da’wah dan layanan sosial keagamaan ataukah lembaga 

akademik sebagai sebagai lembaga pengembangan ilmu. 
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Secara legal aspect, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 

1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, PTAI memiliki 

kedudukan yang sama dengan Perguruan Tinggi Umum (PTU). Sekalipun 

PTAI memiliki kedudukan yang sama dengan PTU, tetapi PTAI yang dalam 

bentuk PTAIN memiliki sejarah yang berbeda dengan sejarah berdirinya PTU. 

Karena PTAI di samping sebagai lembaga akademik, juga sebagai lembaga 

yang memiliki kepentingan agama, idiologi bahkan politik. Ini bisa dilihat 

sampai saat ini, PTAI dengan segala bentuk lembaganya berada di bawah 

Departemen Agama dan bukan di bawah Departemen Pendidikan nasional, 

sebagaimana lemabga Pendidikan Tinggi Umum (PTU) (Komaruddin 

Hidayat, xxxiii: 2000) 

Zamacshsari Dhofier (2000:87) mengelompokkan visi dan misi 

PTAIN ke dalam empat rumusan , yaitu (1) bahwa umat Islam di Indonesia 

masih sangat lemah dalam berbagai tingkat dan bidang kehidupannya, oleh 

karena itu dengan adanya PTAIN akan menambah para akademisi yang 

memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam Indonesia 

dan ikut pula meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia secara lebih luas, 

karena mayoritas rakyat Indonesia adalah memeluk agama Islam. (2) Bahwa 

umat Islam yang jumlahnya cukup besar di Indonesia tidak terbelah ke dalam 

kelompok putihan dan abangan, yang berpotensi untuk disintegrasi bangsa. 

(3) Dengan adanya kehadiran PTAIN diharapkan umat Islam Islam di 

Indonesia mendapatkan wawasan keilmuan yang luas sehingga umat Islam di 

Indonesia tidak terkungkung kepada pengetahuan keagamaan yang sempit dan 
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sanggup memahami simbol-simbol agama yang sering dimainkan dalam 

panggung politik. (4) Kehadiran PTAIN diharapkan akan berfungsi sebagai 

kontrol dan penyeimbang terhadap perkembangan sains. Dengan cara seperti 

ini diharapkan akan tercipta umat yang selain menguasai sains juga sebagai 

pribadi yang taqwa sehingga akan terbangun sebuah tatanan hidup yang 

madani, berperadaban dan berbudaya. 

Mengikuti sejarah perkembangan PTAIN adalah Keputusan 

Presiden Nomor 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN). Embrio IAIN ini adalah penggabungan antara PTAIN di 

Yogyakarta dan ADIA di Jakarta. Berdasarkan dokumen yang ada, 

penggabungan ini diberi nama Institut agama Islam Negeri (IAIN) – al-

Jami’ah al Islamiyah al Hukumiyah- Sunan Kalijaga yang berlokasi di 

Yogyakarta. Sedangkan ADIA yang ada di Jakarta dalam format baru tersebut 

menjadi fakultas cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peresmian 

IAIN ini diresikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 24 Agustus 1960. 

Sehingga dalam perkembanganya dalam tahun 1970 jumlah IAIN di Indonesia 

berjumlah menjadi 14 buah yang lokasinya rata-rata berada di ibu kota 

propinsi di seluruh Indonesia. Empat belas IAIN tersebut berturut-turut adalah 

(1) IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 1960 (2) IAIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, tahun 1963. (3) IAIN an-Raniry Banda Aceh, tahun 

1964. (4) IAIN Raden Fatah, Palembang tahun 1964. (5) IAIN Antarsari, 

Banjarmasin, trahun 1964, (6) IAIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 1965, (7) 

IAIN Alauddin, Ujung pandang 1965, (8) IAIN Imam Bonjol Padang, tahun 
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1966, (9) IAIN Sunan Thoha Syaifuddin, Jambi, tahun 1967, (10) IAIN Sunan 

Gunung Jati, Bandung, tahun 1968, (11) IAIN Raden Intan Tanjung Karang 

Bandar Lampung, tahun 1968, (12) IAIN Walisongo Semarang, tahun 1970, 

(13)  IAIN sultan Syarif Qasim Pekan Baru, tahun 1970 dan (14) IAIN 

Sumatera Utara Medan tahun 1973. 

IAIN di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat dinamis 

seiring dengan perkembangan sosial politik di Indonesia. Demi efektifitas 

birokrasi dan lebih kepada untuk memberdayakan fakultas-fakultas cabang di 

daerah dari 14 IAIN di Indonesia, yang jumlahnya terdiri dari 33 fakultas, 

maka keluarlah Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 yang merubah 

status fakultas-fakultas di daerah menjadi Sekolah Tinggi agama Islam Negeri 

(STAIN). Sehingga di samping ada 14 IAIN di Indonesia, ada 33 STAIN yang 

tadinya adalah fakultas-fakultas cabang di daerah. STAIN Kudus adalah salah 

satu dari 33 STAIN di Indonesia, yang tadinya adalah fakultas Ushuluddin, 

fakultas cabang dari IAIN Walisongo Semarang di Kudus. 

Karena tuntutan terhadap pengembangan ilmu yang merupakan 

watak dasar dari tujuan penyelenggaran pendidikan tinggi, ada beberapa IAIN 

maupun STAIN yang memperlus disiplin ilmu yang dikembangkan dalam 

bentuk menambah beberapa fakultas interdisipliner ilmu. Karena inilah IAIN 

Sunan Kalijaga  Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan STAIN 

Malang merubah status kelembagaan dirinya menjadi UIN (universitas Islam 

Negeri).  
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4.2   Sejarah Singkat STAIN Kudus 

Secara umum sejarah berdirinya STAIN Kudus tidak bisa 

dipisahkan dari keberadaan Fakultas Ushuluddin yang merupakan fakultas 

cabang di darerah yang menginduk kepada IAIN (Institut Agama Islam 

Negeri) Walisongo Semarang. Sebagaimana organisasi pendidikan tinggi pada 

umumnya, STAIN Kudus memiliki latar belakang sejarah berdirinya yang 

cukup panjang. Agar mendapatkan pemahaman yang relatif utuh tentang 

STAIN Kudus, dipandang perlu diuaraikan tentang sejarah singkat berdirinya 

STAIN Kudus. 

Pada tahun 1963 Yayasan kesejahteraan Daerah (YKD) mendirikan 

Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi yang sekarang menjadi Universitas Muria Kudus 

(UMK), yang sekarang masih eksis dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam yang 

kemudian menjadi Fakultas Tarbiyah. Untuk kelancaran operasionalnya Fakultas 

Tarbiyah ini menginduk  ke IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 1969 

berdiri juga fakultas Ushuluddin. Dalam perkembangannya pada tanggal 6 April 

1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 30 tahun 1970 

Fakultas Ushuluddin dinegerikan, bersamaan itu pula, Fakultas Tarbiyah yang di 

Kudus ditarik ke IAIN Walisongo Semarang dan Fakultas Ushuluddin tetap di 

Kudus sebagai Fakultas daerah dari IAIN Walisongo semarang. Dalam 

perjalanannya, pada tahun 1992 keluar Keputusan Menteri Agama  Nomor 170 

tahun 1992 yang merelokasi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang di 

Kudus ke Surakarta. Selanjutnya dengan pertimbangan kebijaksanaan Rektor 

IAIN Walisongo Semarang di Kudus diberi ijin membuka jurusan Perbandingan 
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Agama yang merupakan salah satu Jurusan dari Fakultas Ushuluddin IAIN 

Walisongo Semarang. Sambil tetap menjalankan fungsinya sebagai sebuah 

lembaga pendidikan, Fakultas Ushuluddin Kudus (yang telah direlokasi), dengan 

segala upaya mencoba untuk tetap mengusahakan adanya lembaga pendidikan 

tinggi negeri di kota Kudus. Maka pimpinan Fakultas mengusulkan kepada 

menteri Agama melalui Rektor IAIN Walisongo Semarang agar di Kudus 

didirikan perguruan tinggi negeri dengan format kelembagaannya mungkin 

berbeda dengan fakultas yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). 

Pada tanggal 23 Agustus 1996 keluar surat edaran dari Dirjen 

BIMBAGA Islam Nomor EIII/OT.00/A2/1804/1996 yang ditujukan kepada 

Rektor dan Dekan Fakultas (di luar induk) di seluruh Indonesia yang berisi 

perintah kepada seluruh Dekan Fakultas daerah untuk menyiapkan bahan-

bahan sebagai dokumen awal rencana pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri. 

Setelah semua yang dibutuhkan oleh Dirjen BIMBAGA disiapkan dan 

dikirim ke Jakarta, maka pada tanggal 26 tahun 1996 keluar surat dari Dirjen 

BINBAGA Islam Departemen Agama RI yang berisi jawaban tentang proposal 

Pendirian STAIN Kudus yang merujuk surat dari Dirjen Dikti Depdikbud Nomor: 

2909/P/T/96, yang intinya berisi persetujuan perubahan pendirian 37 fakultas 

daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang satu di 

antaranya adalah STAIN Kudus Jawa Tengah yang menduduki urutan nomor 14. 

tentunya berita tersebut merupakan berita yang sangat berharga bagi civitas 

akademika Fakultas ushuluddin Kudus. 
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Setelah secara kelembagaan keberadaan STAIN semakin nampak di 

permukaan, namun belum memiliki landasan yuridis yang lebih kuat, maka upaya 

selanjutnya adalah memenuhi permintaan dari DIRJEN BINBAGA Islam 

Nomor:E/PP.00.9/AZ/438/97, tanggal 13 Maret 1997 yang ditujukan kepada 

semua pimpinan fakultas daerah untuk mengambil langkah-langkah segera 

menyusuan rencana pengembangan ketenagaan, penegembangan jurusan, program 

studi, kurikulum dan silabus, rencana pengembangan perpustakaan dan literature, 

rencana pengembangan kampus, master plan serta penataan fisik kampus dan 

rencana anggaran. Dengan segala kemampuan yang ada, dokumen-dokumen yang 

diminta tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. 

Akhirnya pada bulan Maret 1997 keluarlah keputusan presiden Republik 

Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri, kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 383 tahun 

1997 tentang Kurikulum STAIN dan secara teknis keluar surat dari Dirjen 

BINBAGA Islam Departemen Agama RI Nomor E/136/1997 yang mengatur 

tentang alih status dari fakultas daerah menjadi STAIN. 

 

4.2.1  Visi dan Misi STAIN Kudus 

Visi STAIN Kudus adalah “membumikan nilai-nilai dasar ke-Islaman 

dalam praksis kehidupan masyarakat industri”. Dalam uraian tentang perumusan 

visi tersebut dijelaskan bahwa, rumusan ini sesungguhnya berangkat dari 

kesadaran akan peran STAIN Kudus saat ini sebagai perguruan tinggi Agama 

Islam Negeri yang berada di wilayah pantura-daerah industri modern Kudus, dan 



77 

77 

kesadaran akan tanggung jawab terhadap masyarakat industri dalam menghadapi 

terjadinya teknologisasi kehidupan sebagai akibat adanya loncatan revolusi di 

bidang ilmu pengetahuna dan teknologi. 

Sebagai jabaran visi tersebut, STAIN Kudus telah merumuskan misi 

yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan tinggi dan diarahkan untuk ikut 

membenntuk masyarakat yang bermoral Islami dan berkepribadian Indonesia 

serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam untuk memecahkan 

masalah kehidupan secara kekinian, aktual dan kongkrit. Berangkat dari visi 

tersebut, maka Misi STAIN kudus adalah sebagai berikut: 

1. Membangun paradigma keilmuan yang aplikatif, sehingga sofistitifikasi 

kerja keilmuan mampu menawarkan perspektif keberagamaan yang 

signifikan bagi pergumulan sejarah umat Islam. 

2. Meningkatkan kemampuan penguasaan metodologis yang terrefleksi pada 

kemampuan berfikir secara mandiri, kritis dan inovatif. 

3. Menciptakan lingkungan keilmuan yang kondunsif, yang mengarah kepada 

pengembangan inovasi dan kreatifitas sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan IPTEK yang profetik. 

4. Mengembangkan penelitian dan riset aksi yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif, sehingga mempercepat terbinanya masyarakat akademis yang 

siap melaksanakan eksperimentasi keilmuan untuk mengembangkan 

kerjasama. 
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5. Memeberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia yang religius melalui pola dan ragam pengabdian kepada 

masyarakat yang lebih professional. 

6. Mengoptimalisasikan peran secara dialektis-transformatif dalam konteks 

sosial budaya masayarakat industri yang selalu menunjukkan perubahan 

secara kontinyu. 

7. Mengembangkan pemberdayaan umat melalui institusi-institusi 

keagamaan baik formal maupun informal. 

4.2.2  Program Pendidikan dan Program Studi 
4.2.2.1  Program Pendidikan 

Secara umum program pendidikan di STAIN Kudus dapat dikelompokkan 

menjadi dua: 

a. Program Akademik. 

Tujuan dari program ini adalah menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, 

mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi 

dan atau kesenian yangt bernafaskan ke Islaman, serta menyebarluaskan dan 

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 

dan memperkaya kebudayaan nasional. 

Adapaun program akademik yang dibuka di STAIN Kudus adalah program 

sarjana (Strata 1). Program ini diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki 

kualifikasi sebagai berikut: 

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian 

ilmu agama Islam sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan 
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dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam kawasan 

keahliannya. 

2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan 

dengan agama Islam dalam kegiatan yang produktif dan pelayanan pada 

masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan 

bersama. 

3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri sebagai seorang 

Muslim dalam berkarya sesuai dengan bidang keahliannya maupun dalam 

kehidupan bersama di masyarakat. 

4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian secara umum maupun secara spesifik agama Islam. 

Pada dasarnya pembukaan jurusan yang merupakan program akademik 

dilingkungan STAIN Kudus  didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan 

mempertimbangkan cabang-cabang disiplin Ilmu Agama Islam.. 

Jurusan yang ada di lingkungan STAIN Kudus saat ini adalah : 

1. Jurusan Tarbiyah, dengan program studi  Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Tujuan dari peyelenggaraan Prodi PAI ini adalah untuk mencetak sarjana 

yang trampil sebagai guru bidang studi Agama Islam di SMP/MTs dan 

atau guru mata pelajaran PAI di SMA/MA. Untuk tahun akademik 

2007/2008 STAIN akan menerima pendaftaran mahasiswa baru untuk 

program Studi Bahasa Arab, program studi bahasa Inggris, Program Studi 

PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah-tingkat Strata 1) dan 

Program Studi Tadris IPS. 
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2. Jurusan Syari’ah, dengan Program studi Ahwalussyahsiyyah (Hukum 

Islam) dan Prodi Ekonomi Islam. Untuk tahun akademik 2007/2008, Prodi 

Ekonomi Islam akan berdiri sendiri menjadi jurusan tersendiri dan akan 

membukan prodi baru yaitu perbankan Syari’ah pada tahun akademik 

2007/2008.  

3. Jurusan Ushuluddin dengan Program Studi Tafsir Hadits.  

4. Jurusan Dakwah dengan Program Studi  Bimbingan dan Konseling Islam 

(BKI). 

b.  Program profesi 

Program profesi lebih menekankan kepada kemampuan calon lulusan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Program profesi ini berada Pada jurusan Tarbiyah, 

yang pelaksanannya di bawah prodi D2 guru PAI pada MI atau SD, yang sekarang 

sedang proses passing out dan sudah tidak membuka prodi D2 lagi karena PP no 

15 tahun 2005 tentang sertifikasi guru yang menuntut tingkat dan jenjang 

pendidikan formal serendah-rendahnya adalah Strata 1,yang di STAIN Kudus 

pada tahun akademik 2007/2008 akan membuka prodi baru, yaitu PGMI S1 

sebagai pengganti prodi D2 guru PAI yang sudah habis. Di samping itu, STAIN 

juga membuka program Akta IV untuk para sarjana non kependidikan yang ingin 

menjadi tenaga pengajar.  

 

4.2.3  Komposisi  Jumlah Mahasiswa STAIN Kudus, Tahun Akademik 2006/2007 
4.2.3.1 Jumlah mahasiswa jurusan Tarbiyah 
N
o 

Jurusan/Program/Jenjang/Pro
di 

Angkata
n 

Jumlah 

1. Tarbiyah/ELT/A4/Pend.Agam
a Islam 

2006 42 
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2. Tarbiyah/REG/S1/Pend.Agam
a Islam 

2006 378 

3. Tarbiyah/ELK/S1/Pend.Agam
a Islam 

2006 184 

4. Tarbiyah/ELT/S1/Pend.Agam
a Islam 

2006 251 

5. Tarbiyah/REG/D2/GAI 2005 186 
6. Tarbiyah/ELK/D2/GAI 2005 74 
7. Tarbiyah/REG/S1/Pend.Agam

a Islam 
2005 209 

8. Tarbiyah/ELK/S1/Pend.Agam
a Islam 

2005 53 

9. Tarbiyah/ELT/S1/Pend.Agam
a Islam 

2005 44 

10
. 

Tarbiyah/REG/D2/GAI 2004 13 

11
. 

Tarbiyah/ELK/D2/GAI 2004 46 

12
. 

Tarbiyah/REG/S1/Pend.Agam
a Islam 

2004 201 

13
. 

Tarbiyah/ELK/S1/Pend.Agam
a Islam 

2004 41 

14
. 

Tarbiyah/ELT/S1/Pend.Agam
a Islam 

2004 31 

15
. 

Tarbiyah/ELK/D2/GAI 2003 1 

16
. 

Tarbiyah/REG/S1/Pend.Agam
a Islam 

2003 223 

17
. 

Tarbiyah/ELK/S1/Pend.Agam
a Islam 

2003 58 

18
. 

Tarbiyah/ELT/S1/Pend.Agam
a Islam 

2003 9 

19
. 

Tarbiyah/REG/S1/Pend.Agam
a Islam 

2002 243 

20
. 

Tarbiyah/ELK/S1/Pend.agam
a Islam 

2002 73 

21
. 

Tarbiyah/ELT/S1/Pend.Agam
a Islam 

2002 6 

22
. 

Tarbiyah/REG/S1/Pend.Agam
a Islam 

2001 84 

23
. 

Tarbiyah/ELK/S1/Pend.Agam
a Islam 

2001 22 

24
. 

Tarbiyah/REG/S1/Pend.Agam
a Islam 

2000 27 

25 Tarbiyah/ELK/S1/Pend.Agam 2000 6 
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. a Islam 
26
. 

Tarbiyah/REG/S1/Pend.Agam
a islam 

1999 3 

27
. 

Tarbiyah/REG/S1/Pend.Agam
a Islam 

1998 1 

 Jumlah  2509 
Mahasisw
a 

 
 
  Jumlah Mahasiswa jurusan Syari’ah 

 
No Jurusan/Program/Jenjang/Prodi Angkatan Jumlah 
1 SYARI’AH/REG/S1/AS 2006 63 
2 SYARI’AH/ELK/S1/AS 2006 5 
3 SYARI’AH/REG/S1/EI 2006 108 
4 SYARI’AH/ELK/S1/EI 2006 47 
5 SYARI’AH/REG/S1/AS 2005 47 
6 SYARI’AH/REG/S1/EI 2005 80 
7 SYARI’AH/ELK/S1/EI 2005 17 
8 SYARI’AH/REG/S1/AS 2004 63 
9 SYARI’AH/REG/S1/EI 2004 91 
10 SYRAI’AH/ELK/SI/EI 2004 24 
11 SYARI’AH/REG/S1/AS 2003 51 
12 SYARI’AH/REG/S1/EI 2003 79 
13 SYARI’AH/REG/S1/AS 2002 76 
14 SYARI’AH/REG/S1/EI 2002 70 
15 SYARI’AH/REG/S1/AS 2001 43 
16 SYARI’AH/REG/S1/AS 2000 13 
17 SYARI’AH/ELK/S1/AS 2000 2 
18 SYARI’AH/REG/S1AS 1999 7 
19 SYARI’AH/ELT/S1/AS 1999 1 
 Jumlah  887 Mahasiswa 
 
 
 
4.2.3.3  Jumlah mahasiswa Jurusan Ushuluddin 
 
No Jurusan/Program/Jenjang/Prodi Angkatan Jumlah 
1 USHLUDDIN/REG/S1/TH 2006 31 
2 USHLUDDIN/REG/S1/TH 2005 29 
3 USHLUDDIN/REG/S1/TH 2004 23 
4 USHLUDDIN/REG/S1/TH 2003 23 
5 USHLUDDIN/REG/S1/TH 2002 21 
6 USHLUDDIN/REG/S1/TH 2001 21 
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7 USHLUDDIN/REG/S1/TH 2000 1 
8 USHLUDDIN/REG/S1/TH 1999 3 
 Jumlah  152 
 
 
4.2.3.4 Jumlah Mahasiswa Jurusan Da’wah 
 
No Jurusan/Program/Jenjang/prodi Angkatan Jumlah 
1 DAKWAH/REG/S1/BKI 2006 31 
2 DAKWAH/REG/S1/BKI 2005 28 
3 DAKWAH/REG/S1/BKI 2004 22 
4 DAKWAH/REG/S1/BKI 2003 31 
5 DAKWAH/REG/S1/BKI 2002 10 
 Jumlah  122 
 
 
Jumlah keseluruhan Mahasiswa STAIN Kudus Tahun akademik 2006/2007 
 
No Jurusan Jumlah 

1 TARBIYAH 2509 
2 SYARI’AH  887 
3 USHULUDDIN  152 
4 DA’WAH  122 
 Jumlah 3660 Mahasiswa 
 

Dari keempat jurusan di STAIN tersebut, jumlah mahasiswa yang paling 

terbanyak adalah mahasiswa jurusan Tarbiyah program studi Pendidikan Agama 

Islam, di susul jurusan Syari’ah, Jurusan Ushuluddin dan kemudian jumlah 

mahsiswa yang paling sedikit adalah jurusan Da’wah. Komposisi jumlah yang 

seperti ini nyaris terjadi di sebagian besar PTAIN maupun PTAIS di seluruh 

Indonesia. Dalam enam tahun terakhir, STAIN Kudus memang tidak membatasi 

jumlah penerimaan mahasiswa baru. Untuk lembaga pendidikan tinggi, STAIN 

Kudus masih memprioritaskan kuantitas sebagai salah satu modal yang strategis 

untuk tumbuh dan kembangnya STAIN Kudus. Sebagian besar jumlah mahasiswa 

STAIN Kudus berasal dari daerah eks-Karisidenan Pati, yaitu Kabupaten Kudus, 

Demak, Jepara, Pati, Blora dan di tambah dari kabupaten lain seperti Porwodadi 
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dan daerah di perbatasan jawa tengah dan Jawa Timur. Fenomena mahasiswa 

adalah terkait dengan setting sosia, budaya dan sejarah daerah yang merupakan 

kantong-kantong mahasiswa STAIN kudus. Dahulu, daerah-daerah yang terletah 

di wilayah Pantura tesebut secara historis adalah tempat penyebaran agama Islam, 

yang proses penyebarannya melalui media pendidikan dengan segala jalurnya 

yang masih tradisioanal. Bahkan menjadi guru agama Islam di daerah Pantura 

bukan hanya sebagai sebuah profesi melainkan telah mengakar dan menjadi 

budaya.  Sehigga karena alasan tersebut, para orang tua dan keluarga mahasiswa 

berharap kelak anaknya bisa menjadi anak yang sholeh, mengerti pendidikan 

agama dan sekurang-kurangya punya pekerjaan, yaitu mulang. Karena 

pertimbangan ini, di samping pertimbangan yang lain, jurusan Tarbiyah Program 

Studi kebanjiran mahasiswa.  

STAIN Kudus adalah lembaga pendidikan tinggi yang relatif lebih 

murah dan terjangkau untuk tingkat kemapuan ekonomi yang di Pantura Jawa 

Tengah yang rata-rata mata pencahariannya adalah bertani dan nelayan. Setelah 

jumlah mahasiswa STAIN relatif banyak, maka menurut pernyataan 

Masyharuddin, Ketua STAIN Kudus  (rapat senat 18-1-2007), penerimaan 

mahasiswa untuk khusus program Studi PAI, Jurusan Tarbiyah harus pada tahun 

penerimaan mahasiswa baru tahun 2007 nanti dibatasi demi mutu lulusan dan 

perimbangan jumlah mahasiswa pada prodi-prodi yang lain. Ini karena kebutuhan 

di lapangan tidak hanya guru PAI saja. Ada banyak kebutuhan di lapangan yang 

membutuhkan guru selain guru PAI dan di samping para tenaga professional 

seperti guru kelas MI, guru mata pelajaran IPS, Bahasa Inggris, Matematika, 
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Bahasa Arab, ahli perbankan, ahli hukum, psikolog dan lain-lain, yang semua itu 

memiliki peluang pekerjaan yang sama. 

4.2.4.    Tenaga Pengajar STAIN Kudus  

4.2.4.1   Dosen Tetap Menurut Jenjang Pendidikan 

No Jurusan S-1 S-2 S-3 Jumlah 

1 Tarbiyah 3 16 - 19 

2 Syari’ah - 17 - 17 

3 Ushuluddin 5 8 3 16 

4 Da’wah 1 1 1 3 

 Jumlah 9 42 4 55 Orang 

 

Pengelompokan jumlah Dosen kepada jurusan adalah atas pertimbangan 

pengembangan potensi akademik dan ditunjang setidaknya satu disiplin ilmu pada 

satu jenjang studi dari Dosen yang ditetapkan pada Surat Keputusan TE (Tenaga 

Edukasi) yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan Dosen Mata kuliah ketika 

mendaftar CPNS. Sebagian besar Dosen di STAIN Kudus melanjutkan studi 

lanjut tidak meneruskan disiplin ilmu yang diperoleh pada jenjang S1. Namun 

pada diri setiap Dosen memiliki potensi yang mendominasi kemampuan akademik 

diri Dosen. 

Di samping Dosen Tetap yang kepadanya telah ditetapkan oleh Ketua 

STAIN Kudus sebagai Tenaga Edukasi, juga ada sejumlah Calon Dosen Tetap 

STAIN Kudus. Calon Dosen Tetap ini adalah para Dosen yang diterima melalui 

CPNS dan telah menjadi PNS dan belum lulus studi lanjut S2 yang terhitung 
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mulai tahun 2001 sampai sekarang.  Calon Dosen Tetap ini berjumlah 17 orang. 

Untuk memenuhi kebutuhan SDM Dosen di STAIN Kudus dengan jumlah 

mahasiswa 3660 orang tidak cukup hanya dengan Dosen yang berjumlah 55 orang 

Dosen tetap dan 17 orang Calon Dosen tetap. Demi memenuhi rasio jumlah dosen 

dan jumlah mahasiswa yang proporsional, maka STAIN kudus mengangkat 

jumlah Dosen Honorer berjumlah 25 orang. Total jumlah Dosen yang mengajar di 

STAIN kudus adalah 97 orang. Ini berarti Setiap Dosen mengajar mahasiswa pada 

setiap semester rata-rata 350 mahasiswa yang terbagi menjadi kurang lebih 8 

sampai 11 kelas. Pada tahun akademik 2006/2007 semester genap, setiap dosen 

rata-rata beban mengajarnya adalah antara 16-20 SKS. 

Untuk mengisi kekurangan SDM Dosen ini, para Dosen diberi kesempatan 

yang luas untuk meneruskan studi lanjut program magister dan program doktor. Pada 

tahun akademik 2006/2007, tercatat 12 orang yang melanjutkan studi S3 (Program 

Doktor). Dengan rincian 2 orang mengikuti program S3 di IAIN Walisongo 

Semarang, 3 orang mengikuti program S3 di UNNES Semarang, 2 orang mengikuti 

program S3 di IAIN Sunan Ampel,            1 orang mengikuti program S3 di UNY 

Yogyakarta, 2 orang mengikuti program S3 di UIN Sunan Kalijaga, 1 orang 

mengikuti program S3 di Malaysia dan 1 orang mengikuti program S3 di Australia. 

 

4.2.4.2  Dosen Tetap Menurut Jabatan Fungsional 

No Jabatan Fungsional Jumlah 

1 Asisten Ahli 30 

2 Lektor 14 

3 Lektor Kepala 10 
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4 Guru Besar 1 

 Jumlah 55 

 

Data tersebut di atas, peneliti peroleh dari Unit Kepegawaian 

STAIN Kudus pada kondisi tanggal 04 Nopember 2006. Ini data terbaru. 

Komposisi jumlah jabatan fungsional tersebut sangat jauh berbeda jika 

dibandingkan dengan data pada tanggal 01 April 2006. Di STAIN Kudus, 

penanggalan SK kenaikan jabatan fungsional hanya ada di bulan April dan 

Nopember. Pada data jabatan bulan April 2006, jumlah Dosen yang Asisten 

ahli hanyalah 18 orang dan dosen dengan jabatan lektor hanyalah 9 orang dan 

Jumlah Dosen lektor Kepala adalah 6 orang, namun jumlah Dosen yang 

jabatan Guru Besar tetap berjumlah satu. Kondisi komposisi jumlah Dosen 

dan jabatan fungsional pada tanggal 1 April 2006 tersebut cenderung tetap 

dalam waktu 7 tahun terakhir. Menurut pernyataan M. Saikhan Mukhid, 

Dosen Administrasi Pendidikan, bahwa ini karena proses kenaikan 

kepangkatan di STAIN Kudus sangat ketat. Untuk CPNS calon Dosen 

menjadi PNS Dosen membutuhkan waktu 1 tahun, kemudian dari PNS Cados 

untuk mendapatkan SK TP (Tenaga Pengajar) membutuhkan waktu antara 1 –

2 tahun. Sedangkan untuk Cados yang sudah memiliki SK TP untuk 

mendapatkan SK TE (Tenaga Edukasi) paling cepat adalah 2 tahun dan harus 

ekpos karya ilmiah di depan TPAK (Tim Penilaian Angka Kredit), yang 

kadang seorang cados harus mengulang. Untuk kenaikan jabatan Asisten ahli 

ke Lektor paling cepat ditempuh selama 4 tahun. Peraturan ini memang 

kombinasi peraturan kenaikan jabatan fungsional di PP dan peraturan yang 
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merupakan otonomi STAIN. Ini dilakukan demi terciptanya Sumber Daya 

Dosen yang benar-benar berkualitas dan menguasai ilmu di bidangnya. Ini 

sesuai dengan  pernyataan  Muslim A. Kadir, mantan Ketua STAIN Kudus 

periode 1997-2005 dan periode 2001-2006 dalam kesempatan Rapat 

Koordinasi yang diikuti oleh seluruh Dosen dan Pegawai (rapat koordinasi, 5 

Februari). 

 

4.2.5.  Lembaga Struktural 

Yang dimaksud dengan lembaga struktural adalah unsur pelaksana 

teknis di lingkungan STAIN Kudus yang keberadaan dan fungsinya secara 

tegas terdapat dalam struktur organisasi STAIN Kudus sebagaimana tertuang 

dalam statuta. Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan lembaga-lembaga ini 

secara struktural bertanggungjawab kepada Ketua STAIN. Lembaga struktural 

di STAIN Kudus, yaitu: 

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). 

Keberadaan lembaga ini merupakan unsur pelaksana dua pilar Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Tugas lembaga ini adalah melaksanakan fungsi koordinasi 

kegiatan penelitian atau pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat, 

meningkatkan kualitas tenaga peneliti, penyelenggaraan kegiatan serta 

instrumen pegabdian dan menjalin kerjasama dengan lembaga di luar 

STAIN dengan fokus utama bidang keagamaan dan kemasyarakatan. 

2. Pusat Pengembangan Sumber Belajar (UPSB) 
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Pusat Pengembangan Sumber Belajar merupakan unsur pelaksana 

teknis di lingkungan STAIN Kudus yang tugas utamanya adalah 

menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan pengkajian dan 

pengembangan keilmuan. STAIN Kudus sebagai institusi pendidikan 

senantiasa beruasaha untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar sebagai 

manifestasi Tri Dharma, maka menjadi keharusan untuk selalu 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas baik input, proses maupun output 

dan outcome-nya. Secara umum sumber-sumber belajar di STAIN Kudus dapat 

dikelompokkan dalam berbagai kegiatan seperti  eksperimen atau uji teori, 

kegiatan bahasa, kepustakaan, pelatihan dan peningkatan mutu akademik. 

Untuk mengoptimalkan sumber-sumber belajar tersebut semua kegiatan 

tersebut diformalkan menjadi unit-unit pelaksana teknis yang meliputi: 

a. Unit Laboratorium 

Laboratorium dalam konteks pembelajaran di STAIN Kudus 

Posisinya adalah sebagai perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan 

pada masing-masing jurusan baik untuk program pendidikan akademik 

dan atau professional. Misi yang diemban dari lembaga ini adalah 

melaksanakan pengujian dan eksperimrn disiplin ilmu tertentu sebagai 

kajian utama pada masing-masing jurusan secara spesifik. Dari lembaga 

ini pulalah diharapkan muncul temuan-temuan baru untuk 

pengembanagan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni yang bernafaskan 

Islam. 

b. Unit Pengembangan Bahasa (UBINSA) 
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 Unit UBINSA ini memiliki peran dan posisi yang strategis 

dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa sing ( bahasa Arab 

dan Bahasa Inggris) bagi seluruh civitas akademika STAIN  Kudus.  

Peran ini terkait dengan STAIN Kudus sebagai Perguruan Tinggi 

Agama Islam yang seacara ilmiah, kecakapan berbahasa baik tulis 

maupun lisan menjadi kunci, mengingat literatur sebagai sumber ilmu 

sebagaian besar adalah berbadasa Arab dan Inggris.  Dalam 

melaksnakan tugasnya, unit pengembangan bahasa memiliki tugas 

untuk melaksanakan penegembanagan pengajaran bahasa, 

pengembangan sumber belajar bahasa, pengajaran bagi mahasiswa dan 

dosen, pemberian pelayanan bantuan yang berkaitan dengan 

kemampuan bahasa baik kalangan dalam maupun luar STAIN Kudus. 

c.    Unit Perpustakaan 

Unit Perpustakaan STAIN Kudus merupakan unsur penunjang 

akademik yang bertujuan mendukung kualitas kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut Perpustakaan 

STAIN Kudus mempunyai tugas mengumpulkan dan menghimpun, 

mengolah, melestarikan dan menyebarluaskan informasi dengan 

menyediakan berbagai koleksi yang berupa buku, jurnal ilmiah, surat 

kabar, majalah dan informasi dalam bentuk CD ROM. Untuk 

meningkatkan mutu pelayanan, mulai tahun akademik 2005/2006, 

pelayanan pinjam buku sudah menggunakan program otomasi siprus 
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dan khusus untuk penyimpanan data skripsi mahasiswa difasilitasi 

dengan program El.doc. (Elektronik dokument). 

 

d. Unit Komputer dan Pusat Informasi 

Unit komputer adalah pelaksana teknis dalam meningkatkan 

kinerja STAIN Kudus seacara keseluruhan yang mempunyai tugas data 

processing untuk perencanaan, pelaksanaan dsan evaluasi kinerja Tri 

Dharma Perguruan Tinggi seacra umum. Unit komputer ini menjadi 

keniscayaan yang tidak dapat dikesampingkan peranannya dalam era 

globalisasi yang ditandai dengan sistem informasi yang semakin 

canggih, rumit dan menjajanjikan. Sekarang di STAIN Kudus seluruh 

informasi dan pelayananan akademik sudah terprogram dalam System 

Information Academic (SIA) dengan pelayanan berbasis internet. Dan 

STAIN Kudus telah membuka WWW.Stainkudus.ac.Id.  

 

e. Unit Peningkatan Mutu Akademik. 

Unit Peningkatan Mutu Akademik sebagai unsur penunjang 

teknis di bidang peningkatan mutu akademik mempunyai tugas dan 

peran yang sangat strategis. Tugas tersebut meliputi pengembangan 

dan desain kurikulum yang kontekstual dan relevan, mendesain proses 

kegiatan belajar mengajar, meningkatkan kemampuan dosen dalam 

mengajar, melakukan kajian ilnmiah tentang metode mengajar yang 

baru dan inovatif yang ujungnya adalah demi terlaksananya proses 
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belajar mengajar yang efektif sehingga terlahir output dan outcome 

pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar. 

 

f. Unit Studio. 

Unit Studi sebagai unit pelaksanan teknis yang mempunyai 

tugas untuk mampu mengoptimalkan fasilitas yang digunakan oleh 

mahaisswa dari berbagai jurusan sesuai dengan kajian dan disiplin 

ilmu pada tiap-tiap jurusan atau program studi. Mahasiswa yang dalam 

rentang waktu semester yang ditempuh serta ragam mata kuliah yang 

ditempuh yang kesemuanya adalah mengkaji menganalisis dan 

mempelajari teori. Karena bentuk serta sifatnya, teori tidak banyak 

memliliki fungsi bila tidak dilengkapi dengan percobaan dan latihan 

secara faktual. Dalam posisi dan konteks seperti ini studio sebagai 

sumber belajar memiliki peran yang strategis dalam rangka 

pembekalan mahasiswa tentang fakta empirik serta memberi 

ketrampilan lebih bagi para mahasiswa. 

 

4.2.6.   Lemabga Non-Struktural STAIN Kudus. 

Lembaga Non-struktural yang dimaksud di sini adalah unit kerja di 

lingkungan STAIN Kudus yang keberadaannya tidak terstruktur sesuai dengan 

statuta STAIN Kudus yang ditetapkan oleh Departemen Agama. Namun 

menurut sifat serta bentuknay, fungsi dan peran lembaga nonstruktural ini 

menjadi keharusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 
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Lembaga ini memiliki peran yang multi dimensi di mana secara setrategis 

merupakan wahana untuk implementasi Tri Dharma perguruan  tinggi. 

 

Lembaga-lembaga non struktural STAIN Kudus adalah sebagai berikut: 

1. Pusat Pengkajian Islan dan Masyarakat. 

STAIN Kudus asdalah salah satu lembaga pendidikan tinggi di pantai 

utara yang salah satu fungsinya diharapkan mampu mewarnai pola kehidupan 

bermasyarakat secara positif dan menjadi solusi bagi masalah-masalah sosial 

ekonomi politik dalam perspektif religius. Ini karena secara historis masyarakat 

Kudus sekitar dipandang cukup produktif dan berpotensi terhadap munculnya 

berbagai masalah. Oleh karena itu unit ini sebagai bagian dari cara STAIN 

berbakti kepada masyarakat dengan cara ikut mencari jalan keluar dari masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat secara detail tuntas dan terpelajar. 

 

2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam. 

Unit lembaga ini memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kesadadaran Hukum 

Islam di Tengah Masyarakat” dan misinya adalah Pemasyarakatan Hukum 

terutama Hukum Islam. Lembaga ini juga bagian dari cara STAIN memberikan 

bhakti kepada masyarakat terutama dalam bidang hukum. Banyak kasus di 

masyarakat, terutama masyarakat kaum miskin dan lemah kurang mendapatkan 

keadilan dari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. lembaga ini tidak bertujuan 

komersial, melainkan tujuan sosial demi terciptanya sebuah masyarakat yang 

tertib dan taat terhadap hukum yang berlaku.  
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3.     Pusat Studi Wanita (PSW) 

Visi dari lemabaga ini adalah “Terwujudnya Pribadi Muslimah yang 

Mandiri dan Bertanggungjawab”. Adapun visinya adalah “Mengembangkan dan 

Memberdayajkan Kualitas SDM Wanita pada Masyarakat Industri. Lembaga ini 

juga salah satu cara STAIN Kudus memberikan bhakti kepada masyarakat 

terutama memberikan perhatian dan penghargaan yang proporsional terhadap 

kaum wanita yang dalam strukutur sosial budaya ditempatkan sebagai subordinat, 

kurang berdaya dan lemah. Islam khususnya dan pandangan terpelajar pada 

umumnya bahwa wanita memiliki potensi yang sama untuk berkarya sesuai 

dengan kemampuannya dengan tetap mengindahkan kodrat, budaya  dan sifat 

biologis wanita. Kehadiran PSW di STAIN Kudus akan memberikan angin segar 

dan cara pandang yang seimbang terhadap kaum perempuan terutama masyarakat 

Kudus dan sekitarnya. 

 

4.2.7    Sarana dan Prasarana STAIN Kudus 

Sarana dan pra sarana untuk menunjamg kegiatan belajar mengajar yang 

ada di lingkungan STAIN kudus antara lain: gedung perkulihahan, gedung 

perkantoran, laboratorium, poliklinik, koperasi mahasiaswa, Makosad Menwa, 

gedung perpustakaan, tempat ibadah, sarana olah raga dan gedung kegiatan 

kemahasiswaan. 

 

4.2.7.1    Keadaan bangunan 

No Jenis Bangunan Jml/unit Luas/m² Sumber Ket 
1. Gedung Kuliah 7 2200 APBN 36 lokal 
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2. Gedung Rektorat 1 1500 APBN 3 Lantai 
3. Gedung Laborat Baru 1 1500 APBN 3 Lantai 
4. Kantor Sekretariat 3 690 APBN 1 lantai 
5. Mushola 1 150 Swadaya  
6. Ruang transit Dosen 1 300 Swadaya 2 lantai 
7. Perpustakaan 1 700 APBN 2 lantai 
8. Koperasi dan UKM 1 200 Swadaya 2 lantai 
9. Poliklinik 1 30  Swadaya  
10. Rumah Dinas  1 100 APBN 1 lantai 
11. Garasi Mobil 1 50 APBN  
12. Parkir Roda 2 2 300 APBN  
13. Makosad Menwa 1 15 APBN  
14. Pos SATPAM 2 12 APBN  
 Jumlah 22 7737   
 
 

4.2.7.2    Tanah Milik STAIN Kudus 

Kampus STAIN Kudus menempati areal tanah seluas 26.136m² (2,6 Ha²) 

yang terletak di Conge Negemabalrejo, dengan luas bangunan 7737 m².  Keadaan 

tanah STAIN Kudus dapat dirinci sebagai berikut: 

No Cara Perolehan/Tahun Sumber Luas Tanah (m²) 
1. Hak Pakai/1976 Pemda Kudus 3.630 
2. Hibah/1976 H.Nawawi 4.440 
3. Hibah/1976 H.Nawawi 3.750 
4. Wakaf/1985 H.Susanto Salim 342 
5. Pembelian/1992 Yayasan Bapeni 1.900 
6. Pembelian/1998 Yayasan Bapeni 4.000 
7. Pembelian DIP 8.254 
 Jumlah  26.136 

 

4.2.7.3    Sarana Transportasi 

Dalam rangka melancarkan kegiatan akademik STAIN Kudus 

dilengkapi dengan sarana transportasi berupa kendaraan roda empat dan roda dua 

dengan perincian sebagai berikut: 

No Pemakai Jumlah/Unit Keterangan 
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1. Ketua  1 Kijang Innova 
2. Ka.Bag Akademik 1 Toyota Avanza 
3. Puket I 1 Kijang LGX EFI 
4. Puket II 1 Kijang Kapsul LX
5. Puket III 1 Kijang Kapsul LX
6. Ka.Jur Tarbiyah 1 Kijang Kapsul LX
7. Ka.Jur Syari’ah 1 Kijang Kapsul LX
8. Ka.jur Ushuluddin/Da’wah 1 Kijang Kapsul LX
9. Kepala P3M 1 Kijang Kapsul LX
10. Kepala Pusat Sumber Belajar (PSB) 1 Kijang Grand’94 
11. Inventaris Umum 1 Kijang Super’91 
12. Inventaris Ketua-ketua Unit 10 Roda 2 Supra X 

125 
 Jumlah 21  
 
 

4.2.7.4   Keuangan STAIN Kudus. 

Untuk tahun anggaran 2006 STAIN mendapatkan anggaran dari APBN 

sebesar Rp.12.5 M dan pada tahun anggaran 2007 sebesar  Rp.13.5M. 

Pelaksanaan anggran tersebut dalam bentuk DIPA (Daftar Isian pelaksanaan 

Anggaran). 

 

4.3   Pelaksanaan Tugas dan wewenang Senat STAIN Kudus. 

 Pelaksanaan tugas dan wewenang Senat STAIN kudus memiliki sejarah 

yang sangat dinamis dan unik. Keunikan posisi, peran dan tugas wewenang Senat 

inilah yang mejadi pembeda STAIN Kudus dengan perguruan tinggi yang lain. 

Mulai tahun 1997, yaitu semenjak berdirinya STAIN Kudus sampai tahun 2002, 

Senat memiliki kedudukan, tugas dan wewenang sebagaimana perguruan-

perguruan tinggi yang lain yang mengacu kepada PP nomor 60 tahun 1999. 

Namun ketika mulai tahun 2002 sampai pertengahan tahun 2006, Senat STAIN 

Kudus memiliki kedudukan, tugas dan wewenang yang tidak lajim terjadi pada 
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perguruan-perguruan tinggi yang lain. Pada periode ini, kedudukan Senat yang 

mulanya bersifat koordinatif dengan institusi Ketua telah berubah menjadi 

hubungan instruktif kepada Ketua. Ketua Senat dijabat oleh orang yang bukan 

Ketua STAIN Kudus. Pemisahan antara Ketua STAIN Kudus dengan Ketua Senat 

ini memiliki latar belakang historis yang merupakan dinamika dan tuntutan 

sebuah perubahan di STAIN Kudus. Hubungan tugas antara Senat dan Ketua 

adalah sebagaimana hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif 

dalam teori trias politika. Hal ini sesuai dengan pernyataan Drs. Muhammad Afif, 

M.Ag  (Wawancara 10-01-2007) mantan anggota Senat periode 2002-2006 . 

Menurutnya, bahwa pada periode pertama kepemimpinan STAIN Kudus 

dipandang terlalu otoriter dan cenderung tirani dan ini berkonsekuensi buruk 

kepada kinerja lembaga. Di sisi lain, demonstarsi dari para mahasiswa menuntut 

pemisahan jabatan ketua STAIN dan Ketua Senat, atau Ketua Senat tidak boleh 

dijabat atau dirangkap oleh Ketua STAIN Kudus. Ini semua demi terciptanya 

iklim kampus yang demokratis dan kondunsif untuk pengembangan akademik di 

STAIN. Pola pemisahan ini diharapkan mampu memberikan kontrol dan fungsi 

kendali bagi Ketua STAIN agar bisa melaksankan tugasnya dengan baik dan 

terkendali. Senada dengan pernyataan Wahib Syakour (Wawancara, 26 Desember 

2006) bahwa pemisahan jabatan antara ketua Senat dengan ketua STAIN adalah 

demi fungsi kontrol. Wahib Syakour yang anggota Senat periode 2006-2010 lebih 

menekankan kepada fungsi dan kontrol terhadap Ketua STAIN Kudus terutama 

terhadap pelaksanaan anggaran. Keuangan adalah titik rawan bagi kebanyakan 
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seorang pemimpin, oleh karena itu, pemisahan antara ketua STAIN dengan Ketua 

Senat ini diharapkan akan menghindari penyalahgunaan anggaran. 

Pemahaham pola hubungan kerja antara Senat dengan Ketua STAIN 

sebagaimana pola hubungan kerja legislatif dan eksekutif ini telah membangun 

sebuah persepsi umum terhadap sebagian  besar civitas akademika. Abu Djadin 

sebagai mantan Ketua Senat tetapi bukan Mantan Ketua STAIN (Wawancara, 10-

2-2006) memberikan kesaksian yang membenarkan bahwa pemisahan ketua Senat 

dan Ketua STAIN adalah untuk pemberdayaan Senat yang selama STAIN berdiri 

belum maksimal peran dan fungsinya. Muslim A. Kadir, sebagai mantan Ketua 

STAIN (Rapat Koordinasi 5-1-2006) yang ikut terlibat dalam proses pemisahan 

ketua STAIN dan Ketua Senat menyatakan ikut bertanggungjawab atas pemisahan 

jabatan ini. Muslim A.Kadir memberikan pernyataan bahwa dirinya pernah 

ditegur oleh Direktur PERTAIS di Jakarta, tetapi Muslim A.Kadir tetap teguh 

pada pendiriannya akan praktek pemisahan ini. Ini karena beliau tidak merasa 

melakukan penyimpangan secara substantif terhadap tugas dan wewenangnya 

sebagai Ketua STAIN. 

Apa yang yang menjadi pernyataan dan praktek pemisahan Ketua 

STAIN dan Ketua Senat sangat berbeda dengan pernyataan Saikhan Mukhid, 

Sekretaris Senat yang juga Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

Menurut pernyataannya,  Konsep dan praktek pemisahan Ketua Senat dan Ketua 

STAIN telah menyalahi STATUTA STAIN Nomor 491 tahun 2002 dan PP 

Nomor 60 tahun 1999. Kedua landasan hukum sistem perguruan tinggi tersebut 

menyebutkan bahwa Ketua Senat adalah dijabat oleh Ketua Perguruan tinggi 
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tersebut, dalam hal ini Ketua Senat STAIN dijabat oleh ketua STAIN Kudus. 

Konsep dan praktek pola hubungan antara Ketua Senat dengan Ketua STAIN 

tidak bisa dipahami sebagai hal yang sama antara lembaga legislatif dengan 

lembaga eksekutif. Karena menurut STATUTA dan PP Nomor 60 tahun 1999 

Senat adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi yang anggotanya adalah 

para pejabat STAIN yang dianggap eksekutif itu dan ditambah perwakilan dari 

unsur dosen dan unsur lain sesuai dengan keputusan rapat. Senat dalam konsep 

yang ada di STATUTA dan PP Nomor 60 tahun 1999 adalah tidak sama dengan 

konsep dan praktek  dalam perwakilan lembaga legislatif dalam teori Trias 

politika. Tidak ada anggota legislatif merangkap sebagai anggota kabinet. Di 

dalam sistem negara di Indonesia, Anggota Dewan memang dalam bidang tertentu 

membuat UU bersama dengan pemerintah, tetapi bagaimanapun anggota Dewan 

posisinya lebih kuat dan tidak melaksanakan UU tersebut. Karena yang 

melaksanakan UU adalah pemerintah. 

Lembaga Senat hanya memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan 

kebijakan yang bersifat normatif dan bukan mengambil keputusan yang bersifat 

teknis opeerasional. Jika ada pemisahan ketua STAIN dan Ketua Senat di STAIN, 

bisa dipahami apabila seluruh anggota Senat mengalami perubahan baik isi 

maupun komposisi. Sangat sulit, dipahami baik dalam konsep maupun praktek 

apabila pemisahan tidak disertai dengan perubahan komposisi anggota Senat. 

Abdul Karim Ketua Jurusan Tarbiyah yang juga anggota Senat 

(Wawancara, 26-12-2006) memiliki pernyataan yang ikut menggarisbawahi apa 

yang disampaikan oleh Saikhan. Menurut peernyataan Abdul Karim, Senat 
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STAIN Kudus harus kembali kepada STATUTA dan PP Nomor 60 tahun 1999. 

Selama ini praktek pelaksanaan tugas dan wewenag Senat di STAIN Kudus yang 

mengambil tugas-tugas yang bersifat teknis opersional harus dikembalikan kepada 

fungsi dan peran yang sesuai dengan STATUTA. Pemahaman Senat sebagai 

lembaga legislatif yang bertugas memberi mandat kepada Ketua STAIN adalah 

tidak benar. Karena penanggungjawab keputusan tertinggi di Perguruan Tinggi 

menururt PP Nomor 60 tahun 1999 dan STATUTA STAIN kudus Nomor 491 

tahun 2002 adalah  pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Ketua atau 

Rektor dan bukan Senat. Kahar Utsman (wawancara 22-12-2006) anggota Senat 

yang menjabat Pembantu Ketua bidang akademik memiliki pernyataan yang  

berbeda. Kahar Utsman menyatakan bahwa dipisah atau tidaknya Ketua Senat dan 

Ketua STAIN ini tidak  terlalu prinsip, yang penting bagaimana institusi Senat 

bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Bahkan lebih ekstrim lagi, 

menjelaskan bahwa Senat di Kudus telah banyak mengambil keputusan bidang 

operasional itu tidak menjadi masalah, asal setiap keputusan yang diambil sesuai 

dengan tujuan bersama dan mendapatkan partisipasi dari sebagian besar 

komunitas STAIN. Jika ada beberapa keputusan di STAIN yang menimbulkan 

konflik internal, itu lebih karena prosedur pengambilan keputusn yang telah 

ditempuh yang belum efektif dan  bukan lebih karena Senat sebagai pengambil 

keputusannya.. Apakah decision maker itu ketua STAIN atau Ketua Senat itu 

tidak begitu penting. 

Konsep dan pelasanan tugas dan wewenag Senat STAIN kudus 

adalah  sebuah dinamika internal Lembaga STAIN yang masih muda usianya di 
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samping faktor-faktor lain, termasuk kurangnya sosialisai dan komunikasi yang 

cukup antara staf dan pimpinan dan juga karena kurang sosialisai terhadap 

keberadaan kedudukan, tugas dan wewenag Senat STAIN. Dari perjalanam 

selama peneliti di lapangan, pada Januari tahun 2006  menemukan informasi 

bahwa Buku Statuta nomor 295 tahun 1997 dan Statuta STAIN nomor 491 tahun 

2002 hanya dimiliki oleh tiga orang, yaitu Ketua STAIN, ketua Senat dan 

Sekretaris Senat mulai tahun 1997 hingga sampai tahun 2005. Sehingga kurang 

adanya sosialisai isi dari STATUTA tersebut  yang merupakan UUD bagi 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAIN. Kurang sosialisai ini juga sangat 

mungkin dipengaruhi oleh kebanyakan para dosen dan pegawai yang lebih 

disibukkan kepada rutinitas dan ketertiban administrasi kepegawaiannya. Memang 

banyak Dosen dan pegawai STAIN yang masih muda, sehingga persoalan yang 

meyangkut sistem penyelenggaran lembaga STAIN, terlebih Senat kurang 

menarik bagi sebagian besar Dosen dan karyawan, terlebih mahasiswa.  

Kemudian pada tahun 2006 bulan  Juli setelah terjadi pergantian 

kepemimpinan, Senat mengalami perubahan sejarah. Jabatan ketua Senat  

dikembalikan kepada STATUTA, yaitu dijabat oleh Ketua STAIN Kudus, 

sebagaiaman lazimnay STAIN-STAIN yang lain. Sekalipun Ketua Senat telah 

dijabat atau dirangkap oleh Ketua STAIN, tidak berarti masalah menjadi selesai, 

karena perangkapan jabatan Ketua STAIN dan Ketua Senat harus diimbangi 

dengan kembalinya tugas dan wewenang Senat  sebagai lembaga normatif dan 

perwakilan tertinggi.  
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4.4  Sistem Pengambilan Keputusan Senat STAIN Kudus Dalam Bidang    

Akademik 

Anggota Senat STAIN Kudus berjumlah 18 orang dengan rincian,  satu 

(1) orang Guru Besar, delapan (8) orang mewakili unsur Dosen, delapan (8) orang 

mewakili unsur pejabat dan satu (1) orang mewakili unsur lain, yang diisi oleh 

anggota dari Ketua Bagian Aministrasi dan Keuangan. Struktur organisasi Senat 

yang menyangkut sistem kerja telah mengalami beberapa perubahan dari periode 

kepemimpinan yang satu dengan periode kepemimpinan berikutnya. Pada periode 

I (1997-2002) sistem kerja senat terbagi kepada komisi-komisi dan Ketua Senat 

dijabat oleh Ketua STAIN. sebagaimana sistem kerja senat di perguruan tinggi 

pada umumnya. Pada periode II (2002-2006) sistem kerja Senat terbagi kepada 

komisi-komisi kerja tetapi Ketua Senat dijabat oleh orang yang bukan Ketua 

STAIN. Pada periode III (2006-2010), Sistem kerja Senat tidak terbagi kepada 

komisi-komisi. Menurut pernyataan Saikhan, Sekretaris Senat periode 2006-2010 

(wawancara, 29-12- 2006), demi efisiensi dan efektifitas kerja, dan mengingat 

jumlah anggota Senat yang relatif sedikit, yaitu 18 orang, maka sistem kerja Senat 

STAIN Kudus tidak terbagi ke dalam komisi-komisi kerja. Konsekwensi dari ini 

Senat selalu mengadakan rapat pleno dalam mengambil keputusan dalam bidang 

apapun , baik keputusan yang berisi rumusan-rumusan bidang akademik, bidang 

anggaran, bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaiaman tugas dan 

wewenang Senat STAIN Kudus yang tercantum di dalam STATUTA nomor 491 

tahun 2002. 
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4.4.1 Keputusan Senat Tentang Mutasi Dosen 

4.4.1.1  Mutasi Dosen dari Cados (pegawai administrasi) di STAIN Kudus 

Mutasi dosen yang dimaksud di sini adalah perubahan status kepegawaian 

dari tenaga administarsi atau guru menjadi dosen STAIN Kudus. Pengertian 

tenaga administarsi ini adalah tenaga administrasi, baik sebagai pegawai 

administrasi murni maupun sebagai adminstrasi Cados (calon dosen). Bagi Cados 

di lingkungan STAIN untuk menjadi Dosen atau tenaga edukasi, kepadanya harus 

sudah lulus serendah-rendahnya S2 dan telah memenuhi jumlah minimal angka 

kum dan telah mendapatkan surat rekomendasi dari Senat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru 
2. Tenaga Administrasi murni 

Calon Dosen tetap 

-Beriman dan bertaqwa 
-Berijazah Doktor (S3) 
-Usia maksimal 45 tahun 
-3 tahun mengajar di PT 
-Pangkat min III/b 
-Memiliki disiplin ilmu yang 
 Dibutuhkan STAIN Kudus  
 

-Beriman dan taqwa 
-Berijazah S2 

TPAK (Tim Penilaian 
Angka Kredit 

TPAK (Tim Penilaian 
Angka Kredit) 

Rekomendasi Senat 

SK Dosen Tetap STAIN Kudus 
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Gambar: Proses mutasi Dosen di STAIN Kudus 

 

Sesuai dengan peraturan pemerintah, bagi Cados yang sudah lulus 

pendidikan S2 diangkat menjadi dosen dengan jabatan fungsionalnya adalah 

Asisten Ahli (III/B). Berdasarkan aturan, sekalipun seorang Cados yang sudah 

lulus TPAK (Tim Penilaian Angka Kredit) tetapi belum mendapatkan surat 

rekomendasi dari Senat, maka SK TE (Tenaga Edukasi) dari Cados yang 

bersangkutan belum bisa dibuat.  

Surat rekomendasi tersebut merupakan keputusan  Senat yang menyangkut 

tentang kecukupan dan kelayakan seseorang Cados dalam soal akademik dan 

perilaku untuk menjadi seorang dosen. Ini penting, karena konsekwensi dari 

setelah seorang Cados diangkat menjadi dosen adalah banyak. Banyak tugas-tugas 

akademik yang harus  dikerjakan oleh seorang dosen yang menuntut kemampuan 

sesuai dengan kompetensinya dan dengan sikap dan perilaku yang soleh serta 

memberikan teladan kepada para mahasiswa dan kepada seluruh civitas 

akademika. 

Tentang kemampuan akademik (kompetensi) seorang Cados yang akan 

menjadi dosen berdasarka rekomendasi dari Senat ini mendaptkan respon yang 

cukup menarik dari anggota Senat. Haris Naim (rapat senat 18-1-2007) , anggota 

Senat dari unsur pejabat menyatakan bahwa  SK TE (Tenaga Edukasi) yang 

diberikan kepada Cados haruslah sesuai dengan kompetensi dari masing-masing 

calon dosen. Pernyataan dari Haris Naim ini tepat, tetapi menimbulkan masalah. 
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Menurut Abdul Karim anggota Senat dari unsur pejabat (wawancara, 26-12-2006) 

SK TE memang harus disesuaikan dengan kompetensinya, tetapi seorang Cados 

yang studi lanjut harus  ada koordinasi dengan jurusan atau prodi terkait ketika 

akan memilih disiplin ilmu  pada studi S2-nya. Karena banyak Cados yang 

menempuh studi lanjut tidak linear antara ilmu di S1 dan S2 ataupun S3-nya. SK 

TE harus sesuai dengan kompetensi adalah keniscayaan dan tuntutan dan akan 

lebih baik jika ketika seseorang akan studi lanjut pada saat sudah menjadi Cados 

tetap di STAIN harus koordinasi dengan Fakultas, jurusan atau prodi. Ini terkait 

dengan perencanaan dan pengembangan sumber daya Dosen STAIN Kudus. 

Sehingga perencaanan pengembangan prodi dan kebutuhan terhadap dosen akan 

dapat teratasi. Di STAIN Kudus, banyak dosen yang memiliki kompetensi 

akademik tertentu yang jumlahnya mendominasi dalam komunitas kompetensi 

dosen-dosen. Karena ini, ada prodi yang kekurangan dosen yang kompeten di 

bidangnya. Di samping itu, untuk perencanaan pengembangan prodi juga 

terhambat karena kurangnya SDM Dosen yang kompeten di bidangnya. 

Abdul Karim (wawancara 18-1-2007) lebih lanjut mencotohkan model 

pengelolaan dosen di STAIN Jember, Jawa Timur, di mana setiap dosen tetap di 

STAIN tersebut yang ingin studi lanjut harus mendapatkan rekomendasi dari 

Senat terlebih dahulu. Ada kelemahan dari apa yang telah nyatakan Abdul Karim 

tersebut. Bahwa Setiap Dosen yang studi lanjut harus koordinasi dengan Jurusan 

dan Senat agar sesuai dengan kebutuhan, menurut pernyataan Isbatul Haqqi 

anggota Senat mewakili unsur Dosen Ushuluddin ( Wawancara, 18-1-2006) tetapi 

bakat, potensi latar belakang pendidikan S1 nya harus diperhatikan. Ini karena 
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Mereka para Cados diterima sebagai Dosen di STAIN ketika CPNS adalah sesuai 

dengan formasi kebutuhan STAIN Kudus dan disesuikan dengan disiplin ilmu 

ketika di S1.  Hanya karena S2 merupakan persyaratan formal administratif 

formal untuk mendapatkan SK TE atau untuk kenaikan jabatan fungsional, lalu 

yang penting S2. Cara pandang yang demikian harus diluruskan, demi 

profesionalisme dosen dan tujuan pendidikan, tandas Isbatul Haqqi. Surat 

rekomendasi Senat tersebut berisi tentang landasan normatif seseorang untuk 

diangkat menjadi dosen. 

 

4.4.1.2  Mutasi Pegawai Murni dan Guru ke Dosen STAIN Kudus 

Senat STAIN Kudus sebelumnya telah memiliki peraturan yang berkaitan 

dengan mutasi ini. Seiring dengan dinamika dan tuntutan terhadap perubahan 

mutu dan semakin bertambahnya tingkat pendidikan masyarakat, maka perlu ada 

sebuah peraturan yang baru yang melandasi proses mutasi dengan tetap 

menjunjung prinsip-prinsip mutu, kompetensi, produktifitas, pengalaman dan rasa 

keadilan. Karena itulah Senat mengadakan rapat secara khusus yang membahas 

tentang mutasi ini, dan peneliti sempat mengikuti rapat tersebut mulai persiapan 

hingga sampai selesai. 

Rapat Senat, tanggal 18 Januari di ruang sidang Senat, gedung Rektorat 

STAIN Kudus mengajukan draft persyaratan administrasi bagi pegawai atau guru 

yang akan mutasi menjadi Dosen STAIN kudus, yaitu: (1) Berusia maksimal 55 

tahun,       (2) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, (3) 

Berpendidikan Doktor, (4) Menduduki jabatan administrasi atau jabatan 
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fungsional guru serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I-III/b (5) telah memenuhi 

angka kredit     (6) Memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi sekurang-

kurangnya 1 tahun (7) Bersedia melakukan orasi ilmiah (8) Memiliki disiplin 

keilmuan yang relefan dan sesuai dengan kebutuhan lembaga.  

 

 

 

Dari delapan persyaratan secara administratif untuk guru atau pegawai 

yang akan mutasi menjadi Dosen tersebut melalui perdebatan yang cukup panjang 

di antara para anggota Senat.  

Tentang usia maksimal 55 tahun, Isbatul Haqq salah seorang anggota 

Senat mengusulkan agar batasan maksimal usia dikurangi dari 55 tahun menjadi 

40 tahun. Isbatul Haqqi menyatakan bahwa  55 tahun terlalu tua untuk memulai 

berkarya demi STAIN. Terkesan bahwa mutasi pada usia 55 tahun hanya dipakai 

untuk mengisi waktu menjelang pensiun. Berbeda dengan Abdul Karim) 

menyatakan bahwa usia 40  tahun kelihatannya terlalu muda, karena untuk 

mencari doktor pada usia 40 tahun itu sulit, bagaimana jika usia maksimalnya 

adalah 45 tahun. Usia 45 tahun kiranya lebih rasional, karena pendidikan Doktor 

guru atau pegawai secara umum relatif bisa terpenuhi (rapat senat, 18-1-2007).  

Tentang jenjang pendidikan serendah-rendahnya adalah Doktor (S3), 

Menurut Thoifuri, anggota Senat dari perwakilan Dosen jurusan Tarbiyah 

(Wawancara, 27-12-2006), menyatakan bahwa persyaratan untuk pendidikan 

formal serendah-rendahnya adalah Doktor itu sudah sesuai dengan tuntutan 
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kualifikasi seorang Dosen yang proses menjadi Dosennya karena mutasi dari 

pegawai murni atau guru. Pertimbangannya adalah, bahwa kapabilitas orang yang 

akan mutasi dapat terbentuk dalam proses studi. Karena suasana pekerjaan 

sebelum mutasi, ketika menjadi guru atau pegawai cenderung berbeda dengan 

suasana akademis yang di perguruan tinggi. Sehingga untuk memenuhi unsur 

profesionalisme, pengalaman dan keadilan maka pendidikan Doktor sudah 

sepantasnya menjadi persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pegawai atau guru 

yang akan mutasi menjadi Dosen STAIN kudus. Pernyataan  Thoifuri ini 

diperkuat oleh pernyataan Abdul Karim, anggota Senat yang juga Ketua Jurusan 

Tarbiyah (wawancara, 26-12-2006). Menurutnya pernyataannya, untuk 

persyaratan mutasi  pendidikan terakhir adalah S3 itu karena sebuah pertimbangan 

agar STAIN ke depan nanti tidak disibukkan dengan studi lanjut para dosen yang 

mutasi, disamping S3 calon dosen yang mutasi akan bermanfaat untuk 

mengerjakan ketertinggalan dan juga untuk menunjang program pengembangan 

akademik ke depan.  

Ulya, anggota Senat dan juga ketua Jurusan Ushuluddin memberi 

dukungan penuh terhadap persyaratan mutasi dengan pendidikan formal serendah-

rendahnya adalah Doktor. Menurutnya pernyataannya, berdasarkan data yang bisa 

diperoleh dari lapangan, bahwa munculnya keputusan ini adalah karena banyak 

PNS guru dan karyawan yang bekerja sebagai TU di sekolah dasar dan beberapa 

sebagai guru yang relatif masih muda di suatu sekolah menengah yang telah 

memiliki ijazah S2 dan akan mutasi dosen di STAIN. Sehingga persyaratan 

minimal S3 adalah tuntutan mutlak demi profesionalisme mengajar. Ini karena 
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berdasarkan pengalaman bahwa tuntutan kualitas seorang Dosen jauh lebih berat 

jika dibandingkan dengan tuntutan pegawai atau guru dalam bidang akademik. 

Seorang Dosen harus memiliki kemampuan secara akademik yang cukup untuk 

melaksnakan tuganya, baik sebagai pengajar, peneliti dan pengembang dan 

bahkan penemu ilmu (wawancara, 02-01-2007). Tentang persyaratan minimal 

pendidikan harus S3 itu biasa, menurut pernyataan Haris Naim, anggota Senat dan 

juga Ketua jurusan Syari’ah (Wawancara, 27-12-2006), menyatakan bahwa ini 

tidak berlebihan, karena dengan pembatasan pendidikan formal minimal S3 ini 

akan banyak memberikan keuntungan bagi STAIN untuk pengembangan SDM 

sekarang dan ke depan. Saikhan Mukhid, Sekretaris Senat yang juga Ketua P3M 

mengkritisi tentang pendidikan formal S3 ini. Pendidikan formal S3 yang 

dimaksud di sini adalah pendidikan formal S3 yang merupakan jenjang 

pendidikan formal yang diperoleh melalui proses belajar di lembaga resmi dan 

standard prosedur. Karena banyak lulusan S3 dari lembaga pendidikan tinggi 

yang tidak standar mutu. Dulu persyaratan mutasi serendah-rendahnya adalah 

magister (S2). Setelah melihat banyak persoalan di lapangan akhirnya direvisi 

bahwa serendah-rendahnya adalah Doktor. Karena memang banyak pegawai 

administrasi yang berlatar belakang guru SD, SMP bahkan berlatar belakang 

pegawai administrasi yang telah banyak memiliki persayaratan magister yang 

pada waktu belakangan akan mengajukan permohonan mutasi ke STAIN Kudus. 

Bukan persoalan diskriminasi dan membatasi potensi orang lain, tandas Saikhan, 

tetapi lebih berorientasi pada standar minimal mutu dosen yang harus dimiliki 

untuk mengajar di perguruan tinggi. Karena kemampuan mengajar di perguruan 
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tinggi menuntut kemampuan yang memadai yang salah satunya ditentukan oleh 

jenjang pendidikan formal yang telah ditempuhnya. Di sisi lain, untuk menjadi 

CPNS Dosen sekarang saja, pendidikan serendah-rendahnya adalah S2 (rapat 

senat, 18-01-2007) 

Di samping persyaratan pendidikan formal minimal S3 dan usia 

maksimal 45 tahun, ternyata dirasa belum cukup untuk bermutasi menjadi Dosen 

STAIN Kudus. Ada beberapa tambahan persyaratan lagi, yang di antaranya adalah 

memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 tahun berturut-turut. 

Usulan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya adalah 1 tahun atau setara 

dengan 2 semester ini mendapatkan respon yang cukup keras dari Isbatul Haqq. 

Menurutnya pernyataannya, pengalaman mengajar di perguruan tinggi selama 1 

tahun ini belum cukup. Karena pergumulan selama 1 tahun dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi belum memberikan pengalaman yang cukup 

untuk seorang Dosen. Karena tugas seorang Dosen bukan hanya mengajar saja, 

melainkan membimbing, meneliti, menulis dan kegiatan akademik lainnya, yang 

kiranya sangat sulit diperoleh hanya dalam rentang waktu satu tahun. Oleh karena 

itu, Isbatul Haqqi mengusulkan kepada forum agar pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya adalah 3 tahun atau setara dengan 6 semester. Sekalipun 

sudah S3 tetapi belum pernah memiliki pengalaman mengajar ini akan menjadi 

masalah, karena pengalaman mengajar di perguruan tinggi itu sangat penting 

(rapat senat, 18-01-2007). 

Setelah melewati identifikasi masalah, dan merentangkan berbagai 

alternatif jalan keluar yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh STAIN, 
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maka Senat STAIN kudus memutuskan persyaratan administrasi mutasi dari guru 

atau pegawai murni ke Dosen STAIN kudus adalah sebagai berikut: (1) Berusia 

maksimal 45 tahun,       (2) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

(3) Berpendidikan Doktor, (4) Menduduki jabatan administrasi atau jabatan 

fungsional guru serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I-III/b (5) Telah memenuhi 

angka kredit     (6) Memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi sekurang-

kurangnya 3 tahun (7) Bersedia melakukan orasi ilmiah (8) Memiliki disiplin 

keilmuan yang relefan dan sesuai dengan kebutuhan lembaga.  

Hasil keputusan yang seperti inilah yang menurut Rizqi Dermawan 

(2004:112) sebagai model keputusan bounded rationality, yaitu sebuah keputusan 

yang didasarkan kepada pertimbangan rasional, ilmiah, berdasarkan data dari 

lapangan. Bukan merupakan keputusan yang dihasilkan karena hasil negosiasi 

dari kelompok-kelompok yang berselisih. Karena keputusan tentang peraturan 

mutasi bukan merupakan peraturan yang setiap tahun harus diganti, tetapi di 

STAIN Kudus, hampir setiap 2 tahun sekali memiliki mengeluarkan keputusan 

tentang mutasi Dosen ini. Sehingga di dalam teori tentang model keputusan hanya 

ada keputusan yang terstruktur dan tidak terstruktur saja, maka setelah ada 

penelitian ini, maka keputusan seperti ini peneliti namakan sebagai keputusan 

semi terstruktur.  

 

4.4.2  Keputusan Senat tentang Usulan Prodi Baru 

Bagian dari tugas Senat STAIN kudus adalah merumuskan kebijakan yang 

menyangkut pengembangan akademik dan memang tujuan penyelenggaraan 
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pendidikan tinggi adalah pengembangan akademik. Setiap STAIN, termasuk 

STAIN kudus berhak untuk mengusulkan prodi baru. Sebelum semua berkas 

persyaratan diajukan ke Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam di Jakarta, maka 

usulan pembukaan prodi baru harus mendapatkan rekomendasi melalui rapat 

Senat. Memang sudah saatnya, STAIN Kudus yang berusia 10 tahun kurang 2 

bulan ini memiliki rencana pengembangan akademik ke depan setelah melihat 

kemampuan internal lembaga dan peluang yang ada di luar lembaga. Untuk itu 

Senat menggelar rapat pada tanggal 18 januari 2007 di ruang sidang Senat, lantai 

III Gedung Rektorat STAIN Kudus. 

Masyharuddin (Rapat Senat, 18-01-2007)  sebagai Ketua Senat yang 

juga Ketua STAIN kudus menjelaskan tentang latar belakang mengapa ada usulan 

prodi baru. Menurutnya pernyataannya, setiap STAIN, termasuk STAIN Kudus 

berhak untuk mengusulkan prodi baru sebagai bagian dari pengembangan 

akademik sesuai dengan dinamika dan perkembangan kampus. Selama ini STAIN 

Kudus memiliki empat  jurusan atau empat fakultas jika di institut atau 

universitas. Empat jurusan itu adalah jurusan Tarbiyah dengan prodi PAI 

(Pendidikan Agama Islam), jurusan Syari’ah dengan prodi AS 

(Ahwalussyakhsiyyah) dan Ekonomi Islam, jurusan Ushuluddin dengan prodi 

Tafsir Hadits dan jurusan Da’wah dengan prodi Bimbingan dan konseling Islam. 

Dari kelima prodi yang ada di STAIN Kudus tersebut yang memiliki jumlah 

mahasiswa terbanyak dengan komposisi yang tidak seimbang antara prodi yang 

satu dengan prodi yang lain adalah prodi Tarbiyah. 70% atau 2509 dari 3660 

mahasiswa mahasiswa STAIN Kudus adalah mahasiswa Tarbiyah prodi PAI, 
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yaitu sebuah prodi yang akan mencetak lulusan sarjana pendidikan guru agama 

Islam. Guru PAI di lapanagn sudah sangat banyak sekali. Oleh karena itu harus 

ada langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi kebutuhan di lapangan yang 

belum dimiliki oleh STAIN Kudus. Dengan pertimbangan ini, maka STAIN 

mempersiapkan tambahan prodi baru pada jurusan tarbiyah, yaitu tadris Bahasa 

Arab, Tadris bahasa Inggris, tadris IPS dan prodi PGMI (Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah). Untuk Jurusan Syari’ah prodi Ekonomi Islam rencana ke 

depan akan menjadi jurusan . Jurusan Syari’ah ikut juga mengusulkan satu prodi 

baru, yaitu perbankan Syari’ah. Soal apakah nanti diterima atau tidaka oleh Dirjen 

itu soala belakangan, yang penting, menurut pernyataannya, pengusualan prodi 

baru sudah sesuai dengan prosedur. Dirjen Binbaga yang dahulu berbeda dengan   

yang sekarang.   Dirjen Binbaga yang sekarang sangat ketat sekali. Ini berbeda 

dengan  Dirjen yang dahulu, yang penting membuka prodi baru secara sendiri, 

tidak usah ijin dahulu, proses penerimaan mahasiswa baru berjalan sebagaimana 

biasanya, baru kemudian bila mahasiswanya cukup banyak maka baru diteruskan 

dengan permintaan ijin kepada Dirjen (rapat senat, 18 -01- 2007). 

Pernyataan Masyharuddin tersebut, yang Ketua Senat dan juga Ketua 

STAIN Kudus mendapatkan respon dari Abdul Karim, anggota Senat dari unsur 

Pejabat (Ketua Jurusan Tarbiyah). Menurutnya pernyatannya, usulan prodi baru 

adalah tuntutan dan kebutuhan STAIN Kudus. Tapi hendaknya ke lima prodi yang 

diusulkan ke Direktur Pertais terlebih dahulu harus mendapatkan pengkajian lebih 

dulu terhadap  prodi-prodi yang akan diusulkan betul-betul berbasis kepada 

kebutuhan lapangan serta didukung dengan kemampuan internal lembaga STAIN, 
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baik kemampuan yang menyangkut SDM Dosen yang kompeten serta sarana dan 

prasarana. Khusus dalam hal koordinasi pengusulan prodi baru ke Direktur 

Pertais, Abdul Karim menyarankan agar Pembantu Ketua Bidang Akademik 

proaktif komunikasi ke Jakarta. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa jumlah 

mahasiswa jurusan Tarbiyah Prodi PAI jumlahnya sangat luar biasa setiap 

tahunnya, jika dibandingkan dengan prodi-prodi lain di STAIN. Pada tahun 

akademik ini saja penerimaan mahasiswa tarbiyah jumlahnya 1300 mahasiswa, 

Sedangkan di prodi lain rata-rata hanya meneriam 2 kelas saja, atau sekitar 60 

orang. Oleh karena itu, Abdul Karim Karim mengusulkan agar penerimaan 

mahaisswa baru jurusan tarbiyah pada tahun akademik 2007/2008 harus dibatasi. 

Ini karena jumlah lokal kuliah yang dimiliki jurusan Tarbiyah hanyalah 17 lokal. 

Abdul Karim cukup optimis melihat peluang yang ada di luar STAIN. Ia melihat 

bahwa di Kabupaten Eks Karisidenan pati banyak perguruan tinggi yang 

membuka kelas jarak jauh. Banyak yang kurang memperhatikan mutu 

pembelajaran. Di samping kebutuhan akan guru di bidang non PAI sangat banyak. 

Tentang biaya penyelenggaran pendidikan ia menyatakan bahwa itu tidak menjadi 

masalah, karena bisa dibebankan pada anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran) (rapat senat, 18 –1-2007). 

Yasin, anggota Senat dari unsur Pejabat, Pembantu Ketua Bidang 

Kemahasiswaan menyatakan bahwa  usulan penambahan prodi baru adalah 

keniscayaan akan sebuah lembaga pendidikan untuk pengembangan. Bahwa 

program sertifikasi guru yang merupakan konsekwensi dari PP no 15 tahun 2005 

tentang sertifikasi guru adalah kebutuhan lebih mendesak. Menurut pernyatannya, 
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program penyelenggaraan pendidikan program sertifikasi ini harus dipikirkan, di 

samping program pendirian  prodi baru, karena rencana ke depan Departemen 

Agama akan menyertifikasi 40.000 guru PAI (rapat senat, 18-1-2007).  

Ahmad Khoiron, anggota Senat dari unsur pejabat, Pembantu Ketua 

Bidang keuangan dan Kepegawaian menyatakan bahwa dari kelima prodi yang 

akan diusulkan ke Jakarta tersebut, Prodi PGMI (Pendidikan Guru Madarasah 

Ibtidaiyah) adalah yang paling mendesak. Sedangkan untuk Prodi Tadris bahasa 

Arab dan bahasa Inggris ia agak ragu mengingat Sumber daya Dosen yang belum 

maksimal (rapat senat, 18-1-2007). Apa yang menjadi kecemasan dari Ahmad 

Khoiron itu bukan tidak dapat diatasi, menurut pernyataan Sholikul Hadi, anggota 

Senat dari perwakilan Dosen Syari’ah, apa yang tidak mungkin bila semua 

persyaratan yang dibutuhkan untuk pendirian prodi baru telah dimilki. Pengusulan 

prodi memang telah melalui proses persiapan yang panjang. Mulai menghitung 

kebutuhan dan peluang di lapangan, biaya, Sumber Daya Dosen yang kompeten, 

sarana dan prasarana kuliah, pemberkasan dan semua yang berhubungan dengan 

persiapan pendirian prodi baru telah matang.  

Berbagai cara pandang dan analisa terhadap masalah, Ketua Senat 

akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan rekomendasi tentang usulan pendirian 

prodi baru. STAIN cukup optimis dengan akan dikeluarkannya surat pendirian 

Prodi baru oleh Direktur Pertais meskipun dengan masih keterbatasan persyaratan. 

Dengan menyebut nama Allah dan bermohon petunjuk dan mengajak kepada 

semua anggota Senat yang hadir dalam rapat untuk berdoa agar keputusan ini 

adalah alternatif terbaik dan akan memberikan kemanfaatan yang luas kepada 



116 

116 

masyarakat yang merupakan bagian dari pengabdian dan sumbang sih kepada 

negara serta penuh dengan keimanan sesuai dengan tata cara agama Islam, Ketua 

STAIN Kudus menetapkan dan memutuskan pengusulan pendirian lima prodi 

baru, yaitu Tadris Bahasa inggris, Tadris Bahasa Arab, Tadris Matematika, PGMI 

S1 dan Perbankan Syari’ah. Keputusan semacam ini, peneliti namakan sebagai 

keputusan berbasis religi (religion based decision). Keputusan berbasis religi 

menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil harus diserahkan kepada 

Tuhan. Sekalipun alternatif keputusan yang diambil telah melalui proses 

identifikasi masalah secara rumit, detail dan menyeluruh dan telah merentangkan 

sekian banyak alternatif jalan keluar dan kemudian dengan kemampuan prediksi 

efektifitas keputusan yang diambil, dirasa belum cukup. Sebagai insan yang 

beragama apapun agamanya harus melibatkan petunjuk dan ridlo Tuhan dengan 

penuh keimanan di dalam menetapkan sebuah keputusan, karena perubahan-

perubahan yang terjadi pada saat pelaksanaan yang keputusan telah diambil tidak 

bisa sepenuhnya terkontrol oleh rasionalitas manusia, sehingga variabel masalah 

yang tidak terkontrol sekalipun kecil bisa berpeluang terhadap inefektifitas 

keputusan. Dalam keadaan seperti ini, setiap pengambilan keputusan, menurut 

religion based decision menuntut keterlibatan petunjuk Allah dalam pengertian 

yang luas menyeluruh, lahir batin, komitmen, dan disertai dengan tangging jawab 

kepada Tuhan yang lebih tidak hanya kepada manusia saja, maka religion based 

decision adalah alternatif.  

 

4.4.3.   Keputusan Senat tentang SMMD (Standar Minimal Mutu Dosen) 
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Dosen adalah sumber daya yang strategis di perguruan tinggi termasuk 

di STAIN Kudus. Tolok ukur mutu atau tidaknya sebuah pembelajaran yang 

berimplikasi kepada lulusan sangat ditentukan oleh kualitas Dosen. Sudah 

seharusnya Dosen di perguruan tinggi harus mendapatkan perhatian dan 

penanganan yang cukup. Oleh karena itu Direktur menginstruksikan kepada 

seluruh Ketua dan Rektor PTAIN se-Indonesia agar setiap satuan lembaga 

pendidikan di lingkungan PTAIN memiliki usulan dalam bentuk hasil keputusan 

Senat yang berisi tentang standar minimal mutu Dosen. Terkait dengan itu maka 

Senat STAIN membuat draft tentang SMMD ini. Di samping karena instruksi dari 

Direktur, SMMD ini memang merupakan kebutuhan bagi STAIN untuk 

merumuskan kriteria-kriteria bagi Dosen untuk melaksnakan tugasnya. Mutu 

minimal yang harus dimiliki oleh Dosen STAIN adalah menyangkut tentang 

pendidikan formal minimal Magister (S2), kemampuan minimal mengajar, 

kemampuan minimal meneliti dan kemampuan minimal menulis karya ilmiah 

serta integritas moral dan perilaku seorang Dosen. Beberapa kriteria minimal 

tersebut terkait dengan banyaknya tuntutan kemampuan Dosen dalam 

melaksanakan tugas untuk menyebarluaskan ilmu, meneliti mengembangkan 

bahkan menemukan ilmu untuk tujuan kehidupan masyarakat yang lebih sesuai 

dengan disiplin ilmunya masing-masing. 

Setelah mengkaji masalah dan kualitas akademik para Dosen di STAIN 

kudus, maka Senat membentuk sebuah forum uji kemampuan tenaga Edukasi 

dengan membentuk forum yang disebut sebagai forum Audisi. Di dalam Forum ini 

para Dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional mempertaruhkan 
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seluruh kemampuannya di depan para auditor. Forum Audisi ini terdiri dari Forum 

Audisi Assisten Ahli, Forum Audis Lektor, Forum Audis Lektor Kepala dan 

Forum Audis Guru Besar. Forum Audisi Assiten Ahli terdiri dari para Dosen yang 

memiliki jabatan fungsional Assisten Ahli yang dipimpin oleh seorang ketua 

Dosen assisten Ahli yang bertugas menguji para calon Dosen yang akan 

mengajukan permohonan menjadi TE (Tenaga Edukasi). Forum Lektor terdiri dari 

para Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor yang dipimpin oleh Ketua 

dosen Lektor yang bertugas menguji Dosen Assisten Ahli yang ingin naik ke 

Lektor. Forum Lektor kepala adalah forum Audisi yang di dalamnya terdiri dari 

para Dosen Lektor kepala yang dipimpin oleh seorang Dosen Lektor kepala yang 

bertugas menguji para Dosen Lektor yang akan naik ke Lektor Kepala. Sedangkan 

Forum Audisi tingkat yang paling tinggi adalah Forum Audisi guru Besar yang 

terdiri para Guru Besar yang dipimpin oleh seorang guru besar senior yang 

bertugas menguji Dosen Lektor Kepala yang akan naik menjadi Guru Besar, dan 

di STAIN kudus hanya memiliki 1 Guru Besar. 

Keputusan Senat tentang SMMD ini mendapatkan respon yang sangat 

dinamis dari para Dosen dan juga mahasiswa. Ada kelompok yang setuju dengan 

keputusan Senat tentang SMMD ini dan ada yang sebaliknya. Sebagian besar para 

Dosen menyambut positif Surat keputusan Senat ini karena tujuan SK ini adalah 

demi peningkatan mutu Dosen yang pada ujung-ujungnya demi masa depan 

STAIN yang lebih baik. Hal yang menjadi keberatan para Dosen adalah adanya 

Forum audisi di setiap tingkatan jabatan fungsional, terlebih kenaikan jabatan 

fungsional pada forum audisi ini terkait dengan persyaratan seorang Dosen untuk 
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menduduki jabatan fungsional. Di sisi lain, bahwa tentang prosedur kenaikan 

jabatan fungsional Dosen sesungguhnya telah di atur di dalam Peraturan 

Pemerintah. SMMD ini mulanya yang diharapkan oleh Direktur Pertais Jakarta 

adalah berupa draft yang bersifat usulan dari masing-masing satuan PTAIN se-

Indonesia baru kemudian setelah sampai di Jakarta digodog usulan-usulan SMMD 

dari masing-masing daerah tersebut baru kemudian Direktur mengeluarkan 

peraturan tentang SMMD secara nasional.  

Senat yang memutuskan SMMD ini adalah Senat pada periode 

pemisahan jabatan antara ketua Senat dengan ketua STAIN, yang separuh dari  

anggota-anggotanya telah non-aktif. Jumlah anggota Senat periode 2006-2010 

adalah 18 orang. Tujuh (7) orang dari anggota Senat tersebut adalah anggota Senat 

lama, yaitu anggota Senat kepengurusan periode 2002-2006.  

Mensikapi keputusan Senat tentang SMMD adalah Toifuri anggota Senat 

aktif mewakili dosen Tarbiyah. Menurut pernyataannya,  keputusan Senat tentang 

SMMD tersebut bertujuan baik, tetapi teknis pelaksanaannya adalah diskriminatif. 

Artinya bahwa untuk peraturan yang ada di dalam SMMD ini menutut sebuah 

forum yang disebut sebagai forum audisi di mana forum audisi ini dijadikan 

forum untuk teknis kenaikan jabatan fungsional. Sementara tentang kenaikan 

jabatan fungsional Dosen negeri tidak ada kaitannya dengan forum audisi . Inilah 

yang menimbulkan demo dan konflik. (wawancara, 27-12-2006). 

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Thoifuri adalah abdul 

Karim, anggota Senat aktif yang juga Ketua jurusan Tarbiyah. Menurutnya 

pernyataanya, keputusan Senat tentang SMMD ini bertujuan baik untuk 
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pengembangan STAIN ke depan dalam pengertian yang luas. Karena ini terkait 

dengan pengembangan akademis. Tetapi jika pelaksanaan teknisnya berkaitan 

dengan kenaikan pangkat dan golongan, ini yang menjadi masalah. Contoh teknis 

dari peraturan ini adalah jika seseorang ingin naik dari jabatan asisten ke Lektor 

maka ia harus mengikuti Audisi di depan forum Lektor yang dipimpin oleh Lektor 

senior. Sementara soal kenaikan jabatan dan kenaikan kepangkatan secara 

administratif sudah ada aturannnya. (wawancara, 26-12-2006). 

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Mudzakir, anggota Senat 

aktif yang juga menjadi anggota Senat yang ikut memutuskan SMMD ini yang 

juga mantan Pembantu Ketua bidang Kepegawaian. Menurutnya pernyataannya, 

keluarnya SMMD ini melalui proses yang panjang. SMMD ini keluar pada masa 

kepemimpinan Muslim A.Kadir. SMMD ini bertujuan untuk meningkatkan 

Sumber daya Dosen dalam mengembangkan kemampuan akademik demi 

pengembangan STAIN ke depan.Teknis SMMD melalui Audisi ini ada latar 

belakang historisnya. Menurutnya pernyataannya, Senat  waktu itu tidak asal 

memutuskan. Dalam waktu kira-kira satu tahun sebelum keluar SK Senat tentang 

SMMD, ada fenomena penuruan motivasi akademik dari para dosen, sehingga 

birokrasi yang merupakan amanat dari Jakarta difungsikan demi pengembangan 

STAIN. Motivasi akademik itu ditunjukkan dengan sudah banyak para dosen 

yang tidak mau datang dalam forum diskusi Rabunan yang sudah berjalan 5 tahun 

yang dipimpin oleh Ketua STAIN, waktu itu. Sehingga perlu sebuah aturan yang 

bersifat admistratif-birokratis yang mengikuti proses kenaikan jabatan fungsional, 
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yang kemudian di keluarkan SK pimpinan tentang teknis audisi. Dan ini adalah 

alternatif terbaik (wawancara, 04-01-2007). 

Saikhan Mukhid, Sekretaris Senat yang juga kepala Pusat penelitian dan 

pengabdian Masyarakat menyatakan  bahwa Keputusan Senat yang paling 

menimbulkan respon negatif dari tingkat Dosen adalah keputusan Senat tentang 

SMMD (Standar Minimal Mutu Dosen). Inti dari keputusan ini targetnya adalah 

untuk peningkatan kualitas mutu dosen demi pengembangan STAIN. Semua 

civitas akademika terlebih kalangan dosen semua sepakat dengan tujuan dan 

target keputusan SMMD ini. Tetapi teknisnya dinilai sangat politis, terlebih 

keputusan ini muncul pada saat menjelang suksesi di STAIN. Secara garis besar 

peraturan yang ada di dalam SMMD in adalah bahwa untuk pengajuan kenaikan 

jabatan fungsional dosen harus mengikuti audisi atau ekspos di dalam forum 

audisi. Nama forum audisi ini disesuaikan dengan kenaikan jabatan seorang 

dosen. Apabila dari asisten mau naik ke Lektor, maka forum audisi tersebut 

adalah forum Lektor. Dari Lektor Kepala mau naik ke guru besar maka forumnya 

adalah guru besar. Sedangkan guru besar di STAIN hanya satu, yaitu Ketua 

STAIN Kudus dan persyaratan untuk jabatan-jabatan struktural secara 

administratif terkait dengan jabatan fungsional seseorang dan DUK (daftar urutan 

kepegawaian). Teknis inilah yang menjadi konflik. Keputusan ini bila dijalankan 

akan memperburuk pengelolaan SDM Dosen di lingkungan STAIN Kudus. 

Sekarang ini, berdasarkan data 70% dari jumlah dosen di STAIN  menduduki 

jabatan fungsional asisten ahli. Rata-rata dari mereka para Dosen sudah bekerja 

selama 7 tahun di STAIN. Ini akan menghambat proses akreditasi dan 
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pengembangan prodi sebagai bagian dari tuntutan masyarakat dan tuntutan 

pengembangan STAIN dalam pengertian yang luas. Lebih lanjut, Saikhan Mukhid 

mempertegas bahwa di lembaga ini ada kelompok-kelompok yang berbeda 

pendapat atau jika tidak mau dikatakan sebagai konflik. (Wawancara, 29-12-

2006). 

Menanggapi terhadap SK Senat tentang SMMD ini, Ulya, angggota  

Senat aktif yang juga Ketua Jurusan Ushuluddin menyatakan bahwa ia 

mendukung tujuan dari dari keputusan SMMD, karena ini berkaitan dengan 

program pengembangan STAIN ke depan. Tetapi jika prosedur teknisnya melalui 

forum audisi, maka ini menimbulkan masalah serius. Forum audisi, menurut 

pernyataan Ulya  banyak bermuatan politis dan sarat dengan bias personal para 

auditor (wawancara, 02-01-2007) 

Berbeda dengan pernyataan Wahib Syakour, mantan anggota Senat lama 

dan sekarang aktif sebagai anggota Senat baru mewakili Dosen Da’wah 

menyatakan bahwa Keputusan Senat tentang SMMD adalah sebagai  landasan 

normatif saja, untuk pelaksanaannya ada pada Ketua. Ini bertujuan bagus untuk 

pengembangan STAIN, tentang teknisnya yang didemo oleh sebagian besar 

mahasiswa adalah karena para mahasiswa kurang tahu dan terlebih para Dosen 

terlalu takut sebelum betul-betul melewati proses audisi Dosen. Padahal itu hanya 

kecemasan para Dosen  yang tidak suka secara berlebihan.(Wawancara, 27-12-

2006). 

Dari mayoritas informan yang peneliti temui dan hampir dari 

sebagian besar Dosen yang peneliti mintai informasi , Mereka semua 
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sepakat dengan tujuan dari dikeluarkannya SK Senat tentang SMMD, di 

samping ini adalah perintah dari Direktur Perta, juga tujuan dari SK SMMD 

ini sesuai dengan karakter kampus. Tetapi sebagian besar dari para Dosen 

keberatan dengan teknik pelasanaan SMMD melalui forum audisi yang dan 

berkaitan dengan kenaikan kepangkatan seseorang. 

Menurut analisis peneliti keputusan yang diambil oleh Senat tentang 

SMMD ini adalah model keputusan yang berbasis pada politik (politic based 

decision), yaitu sebuah keputusan yang diambil melalui negosiasi dengan 

orang-orang yang ada dalam sebuah oraganisasi untuk tujuan kelompok. 

Keputusan dengan model seperti ini sering ditempuh oleh para politikus di 

gedung Dewan, yang menurut pengamatan penulis, keputusan yang 

didasarkan kepada kepentingan politik memiliki resiko yang relatif lebih 

tinggi dibandingkan dengan keputusan yang didasarkan kepada 

pertimbangan ilmiah (scientific based decision) . Terlebih apabila keputusan 

dengan model politic based decision diterapkan di lingkungan kampus, 

dimana karakter dasar dari kampus adalah ilmiah-akademik dan obyektif. 

Tujuan dari SK SMMD ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

menjadi landasan bagi keputusan dengan tujuan yang berdasarkan 

pertimbangan ilmiah. Makanya hampir seluruh civitas akademika setuju 

dengan tujuan SK SMMD ini. Tapi pada saat teknis pelaksanaan terjadi pro 

kontra bahkan konflik. Ini berarti sebuah keputusan yang disertai dengan 

interest politik di kampus cenderung tidak efektif. Ini didukung dengan 

pengamatan peneliti diberbagai media massa tentang konflik-konflik 
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kampus yang disebabkan oleh beberapa keputusan yang berafiliasi kepada 

kepentingan kelompok tertentu. Fenomena tentang fenomena demo 

mahasiswa, Dosen dan karyawan kepada pimpinan masih bisa diletakkan 

sebagai dinamika lemabga, tetapi jika sampai mengakibatkan kerusakan 

sistem infra dan supra setruktur bahkan sampai berpengaruh kepada iklim 

akademik kampus, maka ini konflik serius yang harus disikapi dengan 

memulai dari pengambilan keputusan di kampus yang tidak didominasi oleh 

oleh model politic decision based. Keputusan dengan model politic decision 

based ini lebih tidak efektif terutama di lembaga pendidikan tinggi negeri, 

karena sekalipun ada otonomi kampus, perguruan tinggi negeri masih terkait 

dengan birokarsi pemerintah yang setiap keputusan tidak sepenuhnya 

bersifat otonomi. 

Semua yang terkait dengan sistem pengambilan keputusan Senat 

STAIN, peneliti namakan sebagai pohon keputusan (the tree decision system). 

Di dalam the tree decision system melibatkan banyak subsistem. Subsistem-

subsistem yang ada di dalam sistem pengambilan adalah saling menjalin dan 

membangun sebuah fungsi dan tujuan. Tujuan dari pengambilan keputusan di 

dalam pohon keputusan diumpamakan adalah buahnya. Sistem pengambilan 

keputusan yang baik adalah sistem pengambilan keputusan yang melibatkan 

semua subsistem yang baik dan berada dalam proporsinya masing-masing. 

Subsistem-subsistem yang ada di dalam sistem pengambilan keputusan bisa 

berupa anggota Senat (man), prosedur (procedure), metode (method), model 

(model) , tujuan (goal) dan evaluasi (evaluation). Subsistem-subsistem yang ada 
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di dalam Sistem pengambilan keputusan senat STAIN Kudus adalah (1) 

Subsistem pengambil keputusan (decision maker subsystem), yaitu para 

anggota Senat yang dipimpin oleh ketua Senat,(2) Subsistem Model keputusan 

(decision model subsystem), yaitu  beberapa model keputusan yang telah 

ditempuh oleh Senat STAIN kudus dalam sistem pengambilan keputusan 

adalah model keputusan berbasis pada religi (religion based decision )model 

keputusan ini mewarnai pengambilan keputusan tentang usulan pendirian prodi 

baru. Model keputusan yang berbasis ilmiah-rasional (scientific based decision) 

lebih mewarnai pada keputusan tentang Mutasi Dosen dan keputusan tentang 

mutasi Dosen ini lebih bersifat semi terstruktur (semi-unstructured). Sedangkan 

untuk model keputusan yang mewarnai pengambilan keputusan tentang SMMD 

(Stamdar Minimal Mutu Dosen) adalah model keputusan yang didasarkan 

kepada interest politik (politic based decision)  pada teknis pelaksanaannya. (3) 

Subsistem masalah (problem decision subsystem), yaitu bahwa setiap 

keputusan yang diambil oleh Senat di atas selalu berawal dari masalah-masalah 

akademik yang dihadapi oleh lembaga, keslahan di dalam memahami masalah 

adalah awal dari langkah keputusan yang salah.(4) Subsistem memperbanyak 

alternatif keputusan (decision alternatives subsystem), semua keputusan yang 

telah diambil di atas juga telah melalui proses perluasan alternatif-alternatif 

jalan keluar melalui berbagai pandangan dari para anggota Senat, (5) Subsitem 

menentukan pilihan terbaik (decision best alternative subsystem) sebagai 

keputusan atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh STAIN Kudus, (6) 

Subsistem tujuan keputusan (decision goal subsystem). Dalam sistem 
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pengambilan keputusan Senat di bidang akademik tersebut sebelumnya telah 

menetapkan tujuan dan target yang akan dicapai. (7) Subsitem sosialisasi hasil 

keputusan (decision publication subsystem). Ini adalah subsistem dalam sistem 

pengambilan keputusan Senat STAIN Kudus yang belum mendapatkan 

perhatian yang maksimal. Sangat mungkin sebuah keputusan yang baik akan 

menjadi terganggu dalam proses implementasinya tanpa sosialisasi yang cukup.  

Dari delapan subsistem dalam sistem pengambilan keputusan Senat 

STAIN Kudus tersebut, peneliti sebut sebagai pohon keputusan (the decision 

tree system). Semakin bagus peran dan fungsi dari masing-masing subsistem 

dalam sistem pengambilan keputusan, maka akan semakin efektif tujuan dari 

keputusan yang diambil dan sebaliknya. 

 

4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Senat STAIN 

Kudus 

Proses pengambilan keputusan bukanlah kegiatan dilakukan di 

dalam situasi yang kosong. Setiap keputusan yang diambil senantiasa berada 

pada situasi yang sangat komplek bahkan rumit. Banyak faktor atau variable 

yang ikut mempengaruhi setiap keputusan yang akan diambil oleh 

pengambil keputusan. apakah keputusan itu diambil secara individu maupun 

kelompok. Senat STAIN Kudus dalam mengambil keputusan, banyak 

faktor-faktor yang ikut mempengaruhinya, baik faktor yang bersifat internal 

maupun eksternal. 
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4.5.1  Faktor-Faktor Internal STAIN yang Mempengaruhi Sistem Pengambilan 

Keputusan Senat STAIN Kudus 

1. Faktor heteroginitas latar belakang anggota Senat (heteroginity of the 

Senat institution members factor). Senat di STAIN Kudus mengalami 

dinamika pemahaman yang beragam dalam sejarah perkembangan 

mengenai kedudukan, tugas dan wewenangnya di STAIN. Ini salah 

satunya karena latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan 

para anggota senat. 

2. Faktor Usia STAIN Kudus (Age Institution STAIN factor). Sepuluh 

tahun bagi sebuah perguruan tinggi tergolong sangat muda. Dalam usia 

yang masih muda banyak terjadi proses penyesuaian dari semua unsur 

yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAIN 

Kudus. Sehingga keputusan yang diambil oleh Senat sangat terpengaruh 

oleh usia STAIN Kudus. 

3. Faktor SDM Dosen STAIN (human resources of lecturer factor) yang 

secara terus menerus harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. 

Semua anggota Senat adalah para Dosen, baik sebagai pejabat maupun 

mewakili dosen dari jurusannya masing-masing, kecuali 1 personel yang 

bukan Dosen, yaitu anggota Senat yang dari unsur lain, yaitu Kepala 

Bagian Administrasi dan Keuangan STAIN. Kulaitas sebuah keputusan 

sangat dipengaruhi oleh para anggota Senat yang separuh dari jumlah 

anggota Senat adalah para pejabat, di mana pengambilan keputusan 

adalah kegiatan rutin seorang pejabat. Kemampuan secara akademik 
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tentang prosedur pengambilan keputusan yang efektif sangatlah 

mempengaruhi hasil keputusan. 

4. Faktor senioritas dan yunioritas Dosen (seniority and yuniority lecturer 

factor)  di STAIN Kudus. Senioritas dan yunioritas di sini dipahami 

sebagai kelompok Dosen Tuo dan kelompok Dosen Nom. Di STAIN 

Kudus, jumlah Dosen muda jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan 

dosen tua. Ada cara pandang yang berbeda dalam rangka pengembangan 

STAIN ke depan yang lebih maju. Perbedaan cara pandang seperti ini 

sebagai sebuah tuntutan dan sesuatu yang wajar dalam sebuah 

organisasi. Fenomena sepeti ini ikut mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan Senat yang sebagian besar anggota Senat adalah kelompok 

Dosen tua. Perbedaan cara pandang antara dosen tua dan dosen muda ini 

dipahami sebagai sebagai bagian dari kebebasan mimbar akademik yang 

justru dibutuhkan bagi lembaga pendidikan tinggi. 

5. Faktor gaya kepemimpinan di STAIN Kudus, yaitu gaya kepemimpinan 

kelompok (government collective style factor).  Dalam teori 

managemen, setiap keputusan harus ada seseorang yang 

bertanggungjawab secara kelembagaan, bukan sebagai pribadi dab bukan 

pula sebagai atas nama kelompok. Di STAIN Kudus berkecenderungan 

gaya kepemimpinan yang mempengaruhi dalam system pengambilan 

keputusan adalah kepemimpinan kelompok. 

6. Faktor Jumlah mahasiswa (student total factor) STAIN Kudus yang dari 

tahun ke tahun semakin banyak yang tidak disertai dengan pertambahan 
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jumlah Dosen maupun pegawai. Sehingga keputusan yang diambil oleh 

senat sangat dipengaruhi oleh rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang 

tidak proporsional.  

7. Jumlah anggota Senat (total of Senat members ). Jumlah anggota Senat 

STAIN Kudus terdiri dari 18 orang. Jumlah yang relatif sedikit ini, 

dijadikan pertimbangan oleh para anggota Senat untuk tidak memfungsikan 

komisi-komisi kerja yang ada dalam sistem kerja senat sebagaimana 

umumnya. Sehingga konsekwensi dari peniadaan komisi-komisi kerja ini, 

Senat STAIN Kudus di dalam setiap mengambil keputusan langsung pada 

rapat Pleno dan bukan melalui rapat tingkat komisi. 

Ketujuh faktor internal tersebut di atas yang ikut mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan Senat peneliti namakan sebagai the seven 

internal factor. 

 

4.5.2. Faktor-faktor Eksternal STAIN Kudus yang Mempengaruhi Sistem 

Pengambilan Keputusan Senat  

STAIN Kudus adalah perguruan tinggi yang berada di tengah-tengah 

masyarakat, bagian dari masyarakat dan bahkan untuk masyarakat. Oleh 

karena itu pengelolaan STAIN yang di dalamnya ada aktifitas Senat dalam 

mengambil keputusan, salah satunya keputusan bidang akademik. Proses 

pengambilan keputusan di bidang akadmik ini sangat dipengaruhi oleh 

situasi di samping internal juga situasi eksternal. Situsai eksternal yang 
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mempengaruhi proses pengambilan keputusan Senat STAIN Kudus adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor religiusitas (Religiusity society factor) atau keberagamaan 

masyarakat Kudus. Kudus adalah salah satu kota yang memiliki sejarah 

kerajaan Islam. Di Kudus terletak dua makam  makam Walisongo, yaitu 

Sunan Kudus dan Sunan muria. Makam ini merupakan situs budaya 

sekaligus sejarah yang merupakan asset bagi kota Kudus. Aktifitas 

keberagamaan yang telah membudaya dan melembaga menjadi lembaga-

lembaga pndidikan tradisonal pesantren dan lembaga-lembaga Madrasah 

adalah fenomena yang ikut membangun berdirinya STAIN Kudus. Oleh 

karena itu setiap keputusan yang diambil oleh Senat memiliki keterkaitan 

dengan pertimbangan masyrakat kudus yang religius. 

2. Faktor budaya pesantren (pesantren culture factor). Bahwa keputusan-

keputusan strategis yang diambil oleh Senat haruslah sebelumnya 

dikomunikasikannya dengan para tokoh agama di masyarakat. Pernah ada 

keputusan Senat yang menyangkut tentang reformasi moral secara total bagi 

seluruh civitas akademika. Keputusan ini berawal dari gagasan para tokoh 

agama dan Kyai di Kudus. Termasuk budaya hubungan antara Kyai dan santri 

ikut memberikan corak bagi kepemimpinan di STAIN Kudus. Termasuk pola 

komunikasi antar anggota di Senat, sekalipun kudus adalah lembaga 

akademik yang notaben-nya bercirikan kritis, ilmiah dan obyektif. 

3. Faktor masyarakat industrialis (industrial society factor), bahwa Kudus di 

samping masyarakatnya religius juga industrialis. Kudus adalah kota kecil 
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di Jawa tengah yang memiliki pabrik rokok skala nasional bahkan 

internasional. Pabrik-pabrik ini menjadi penopang bagi kehidupan 

ekonomi masyarakat yang bekerja menjadi karyawan pabrik. Di samping 

industrialis juga masyarakatnya adalah bertani dan. Stake holders STAIN 

Kudus yang berlatar belakang industrialis dan petani menjadi 

pertimbangan tersendiri bagi Senat STAIN dalam mengambil keputusan. 

4. Faktor perkembangan teknologi informasi (information technology factor) 

Untuk mengakses informasi yang lebih lengkap dan up to date adalah 

kebutuhan mendasar bagi semua organisasi, tidak terkecuali organisasi 

STAIN kudus. Aktifitas pengambilan keputusan Senat sangat ditentukan 

oleh tersedianya data dari masalah yang dihadapi oleh lembaga. Informasi 

yang kurang dan yang tidak pasti akan berpengaruh terhadap hasil 

keputusan yang tidak efektif dan sebaliknya. Sistem informasi yang 

berbasis internet telah menjadi kebutuhan bagi STAIN. 

5. Faktor kebijakan pemerintah (policy government factor) dalam hal ini 

adalah Departemen Agama. STAIN Kudus adalah lembaga pendidikan 

Tinggi Agama Islam Negeri yang berada di bawah pembinaan Departemen 

Agama. Konsekwensi dari ini bahwa banyak regulasi yang datang dari 

pusat yang ikut mempengaruhi aktifitas pengelolaan STAIN Kudus yang 

di dalamnya ada aktifitas pengambilan keputusan Senat. Semua program-

program pengembangan harus menyesuaikan peraturan yang telah 

digariskan oleh DEPAG melalui Dirjen Bimbagais. Yang pada prinsipnya 
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tidak boleh bertentangan dengan STATUTA STAIN Kudus dan PP Nomor 

60 tahun 1999 tentang sistem Pendidikan Tinggi. 

6. Faktor situasi secara nasional (domestic situasional factor). Perkembangan 

baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik dan budaya di dalam 

negeri akan banyak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

perkembangan STAIN Kudus. Oleh karena itu keputusan yang telah 

diambil oleh Senat, secara tidak langsung akan  dipengaruhi oleh situasi 

nasional secara umum. 

7. Perubahan secara global dalam segala bidang (change of globally issues). 

Kecenderungan perubahan dunia secara global baik dalam bidang 

ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan ikut memberikan pengaruh 

terhadap proses pengambilan keputusan. 

Ketujuh dari pengaruh eksternal tersebut peneliti namakan sebagai 

(the seven external factor). Dari tujuh factor eksternal tersebut di atas ikut 

memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Dari kedua 

factor internal dan eksternal yang mempengaruhi system pengambilan 

keputusan Senat STAIN Kudus, peneliti namakan sebagai the double seven 

factor Jumlah faktor atau variable ini tidak bersifat absolut, melainkan 

dinamis dan fleksibel mengikuti dinamika perkembangan STAIN. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sistem pengambilan keputusan Senat STAIN, peneliti namakan sebagai 

pohon keputusan (the  decision tree system). Di dalam the tree decision 

system melibatkan banyak subsistem. Subsistem-subsistem yang ada di 

dalam sistem pengambilan keputusan bisa berupa anggota Senat (man), 

prosedur (procedure), metode (method), model (model) , tujuan (goal) dan 

evaluasi (evaluation). Subsistem-subsistem yang ada di dalam Sistem 

pengambilan keputusan senat STAIN Kudus meliputi (1) Subsistem 

pengambil keputusan (decision maker subsystem), yaitu para anggota 

Senat yang dipimpin oleh ketua Senat melalui rapat pleno (2) Subsistem 

Model keputusan (decision model subsystem), yaitu  beberapa model 

keputusan yang telah ditempuh oleh Senat STAIN kudus dalam sistem 

pengambilan keputusan adalah model keputusan berbasis pada religi 

(religion based), model keputusan yang berbasis ilmiah-rasional (scientific 

based decision), model keputusan yang bersifat semi terstruktur (semi-

unstructured) dan model keputusan yang didasarkan kepada interest 

politik (politic based decision)).               (3) Subsistem masalah (problem 

decision subsystem), yaitu bahwa setiap keputusan yang diambil oleh 
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Senat di atas selalu berawal dari masalah-masalah akademik yang dihadapi 

oleh lembaga. (4) Subsistem memperbanyak alternatif keputusan (decision 

alternatives subsystem), semua keputusan yang telah diambil di atas juga 

telah melalui proses perluasan alternatif-alternatif jalan keluar melalui 

berbagai pandangan dari para anggota Senat, (5) Subsistem menentukan 

pilihan terbaik (decision best alternative subsystem) sebagai keputusan 

atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh STAIN Kudus, (6) 

Subsistem tujuan keputusan (decision goal subsystem). Dalam sistem 

pengambilan keputusan Senat di bidang akademik tersebut sebelumnya 

telah menetapkan tujuan dan target yang akan dicapai. (7) Subsitem 

sosialisasi hasil keputusan (decision publication subsystem). Ini adalah 

subsistem dalam sistem pengambilan keputusan Senat STAIN Kudus yang 

belum mendapatkan perhatian yang maksimal. Dari delapan subsistem 

dalam sistem pengambilan keputusan Senat STAIN Kudus tersebut, 

peneliti sebut sebagai pohon keputusan (the decision tree system). 

Semakin bagus peran dan fungsi dari masing-masing subsistem dalam 

sistem pengambilan keputusan, maka akan semakin efektif tujuan dari 

keputusan yang diambil dan sebaliknya. 

2. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi sistem pengambilan Senat 

STAIN Kudus meliputi (1) Faktor heteroginitas latar belakang anggota 

Senat (heteroginity of the Senat institution members factor). (2) Faktor 

Usia STAIN Kudus (Age Institution STAIN factor). (3) Faktor SDM Dosen 

STAIN (human resources of lecturer factor). (4) Faktor senioritas dan 
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yunioritas Dosen (seniority and yuniority lecturer factor)  di STAIN 

Kudus. (5) Faktor gaya kepemimpinan di STAIN Kudus, yaitu gaya 

kepemimpinan kelompok (government collective style factor).  (6) Faktor 

Jumlah mahasiswa (student total factor) STAIN Kudus yang dari tahun ke 

tahun semakin banyak yang tidak disertai dengan pertambahan jumlah 

Dosen maupun pegawai. (7). Jumlah anggota Senat (total of Senat 

members). Jumlah anggota Senat STAIN Kudus yang relatif sedikit ini 

menjadi pertimbangan bagi seluruh anggota Senat untuk meniadakan 

komisi-komisi di dalam sistem kerjanya, sehingga pengambilan keputusan 

selalu berada pada rapat-rapat pleno. Ketujuh faktor internal tersebut di 

atas yang ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan Senat peneliti 

namakan sebagai the seven internal factor. 

3. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sistem pengambilan 

keputusan Senat STAIN Kudus meliputi (1) Faktor religiusitas 

(Religiousity society factor) atau keberagamaan masyarakat Kudus. (2) 

Faktor budaya pesantren (pesantren culture factor). (3) Faktor masyarakat 

industrialis (industrial society factor). (4) Faktor perkembangan teknologi 

informasi (information technology factor). (5) Faktor kebijakan 

pemerintah (policy government factor) dalam hal ini adalah Departemen 

Agama. (6) Faktor situasi secara nasional (domestic issues factor). (7) 

Perubahan secara global dalam segala bidang (change of globally issues). 

Ketujuh dari pengaruh eksternal tersebut peneliti namakan sebagai (the 

seven external factor).  
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5.2. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa aktifitas pengambilan 

keputusan adalah kegiatan sentral dalam managemen lembaga STAIN kudus yang 

membutuhkan standar dan prosedur akademik. Setiap program-program yang 

dilaksanakan terutama program-program akademik adalah berlandaskan kepada 

kepada landasan normatif yang merupakan keputusan Senat STAIN kudus. Oleh 

karena itu lembaga normatif dan perwakilan tertinggi ini seharusnya tidak 

merubah sifat, kedudukan, tugas dan wewenangnya dalam rangka 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAIN. Karena STATUTA STAIN Kudus 

yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan STAIN kudus telah dibuat 

dalam proses yang panjang dan matang.  

Sesungguhnya kemampuan secara akademik seorang pemimpin sesuai 

dengan kapasitas pekerjaannya dituntut untuk mampu memahami prosedur 

pengambilan keputusan, karena sistem pengambilan keputusan merupakan 

tindakan yang melibatkan berbagai subsistem. Sehingga berfikir integral-holistik 

terhadap semua subsistem yang terlibat dalam pengambilan keputusan, apapun 

bidang keputusan itu adalah tuntutan mutlaq yang harus menjadi cara pandang 

bagi setiap pengambil keputusan (decision maker) atau siapapun yang terlibat 

dalam pengambilan keputusan. Apalagi keputusan yang menyangkut kompleksitas 

masyarakat yang cukup banyak seperti di STAIN kudus ini. Para anggotanya 

Senat STAIN kudus separuhnya adalah para pejabat struktural yang memiliki 

wewenang untuk mengambil keputusan pada wilayahnya masing-masing. 

Kemampuan yang cukup dan cara pandang yang sistematis terhadap setiap proses 
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pengambilan keputusan adalah tuntutan mutlaq bagi perkembangan STAIN ke 

depan yang lebih baik. 

Keputusan yang berkualitas yang merupakan hasil yang telah melewati 

proses yang panjang dan didasari oleh kemampuan akademik dan pengalaman 

kepemimpinan yang cukup akan besar manfatnya bagi tujuan dan efektifitas 

organisasi STAIN Kudus. Bahkan, maju dan mundurnya STAIN salah satunya 

sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan akademik dan pengalaman yang cukup 

dari pengambil keputusan.  

 

5.3. Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Hendaknya para pimpinan dan akademisi STAIN Kudus komitmen dan 

mentaati aturan main penyelenggaran pendidikian tinggi yang telah diatur 

dalam STATUTA STAIN kudus Nomor 491 Tahun 2002 dan PP Nomor 

60 Tahun 1999 tentang sistem pendidikan tinggi yang di dalamnya 

mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang Senat perguruan 

Tinggi. 

2. STAIN Kudus adalah lembaga pendidikan tinggi tugas  pokoknya  adalah 

menyelenggaraan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Muatan 

akademis dalam Tri Dharma perguruan Tinggi ini hendaknya tidak 

dicampuri dengan tujuan-tujuan politis oleh sekelompok orang di dalam 
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STAIN kudus. Dalam praktek penyelenggaraan memang membutuhkan 

proses birokarasi, tetapi birokrasi di STAIN Kudus, sebagai salah satu 

perguruan tinggi negeri telah memiliki landasan dan peraturan.  

3. Setiap unsur pimpinan hendaknya memiliki kemampuan dan pengalaman 

yang cukup tentang teknik dan prosedur pengambilan keputusan, baik 

melalui training, seminar, workshop bahkan jika perlu seorang pemimpin 

harus memiliki kualifikasi pendidikan formal yang berbasis managemen. 

4. Perlu ada penelitian lanjutan yang lebih menfokuskan kepada evaluasi 

terhadap efektifitas keputusan. 
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CATATAN  RAPAT SENAT STAIN KUDUS 

 
 
Hari  :  Kamis 
Tanggal : 18 Januari 2007 
Waktu  : 10:36 s/d 12.15 WIB 
Tempat : Di Ruang Senat Gedung Rektorat Lt III 
 
Agenda rapat: 

1. Membahas tentang usulan pendirian prodi baru. 
2. LPJ akhir Tahun 2006 Ketua STAIN Kudus 
 

Rapat Pembahasan tentang usulan prodi baru 
Rapat di buka oleh Sekretarus Senat, M.Saikhan Mukhid, M.Pd. Kemudian Ketua 
Senat , Dr.H. Masyharuddin,M.Ag menjelaskan tentang latar belakang mengapa 
ada usulan pendirian prodi baru. Setiap STAIN, termasuk STAIN berhak untuk 
mengusulkan prodi baru sebagai bagian dari pengemabangan akademik sesuai 
dengan dinamika dan perkembangan kampus. Selama ini STAIN Kudus memiliki 
4 jurusan atau empat fakultas jika di institut atau universitas. Empat jurusan yaitu, 
jurusan Tarbiyah  dengan prodi PAI, jurusan Syari’ah prodi AS dan Ekonomi 
Islam, jurusan Ushuluddin prodi Tafsir Hadits dan jurusan Da’wah dengan prodi 
Bimbingan dan konseling Islam. Dari kelima prodi yang ada di STAIN tersebut 
yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak dengan komposisi yang tidak 
seimbang antara satu prodi yang satu dengan prodi yang lain adalah prodi 
Tarbiyah. 80% dari jumlah mahasiswa STAIN Kudus adalah mahasiswa jurusan 
Tarbiyah prodi PAI, yaitu sebuah prodi yang akan mencetak lulusan sarjana 
pendidikan guru agama Islam. Guru PAI ini  di lapanagn sudah sangat banyak 
sekali. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah yang tepat untuk 
mengantisipasi kebutuhan di lapangan dengan membuka jursan dan prodi  yang 
belum dimiliki oleh STAIN Kudus. Dengan pertimbangan ini, maka STAIN  
Kudus mempersiapkan tambahan prodi baru pada jurusan tarbiyah, yaitu tadris 
Bahasa Arab, Tadris bahasa Inggris, Tadris IPS dan prodi PGMI (Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah). Untuk Jurusan Syari’ah prodi Ekonomi Islam rencana 
ke depan akan menjadi jurusan . Jurusan Syari’ah ikut juga mengusulkan satu 
prodi baru, yaitu perbankan Syari’ah. Soal apakah nanti diterima oleh Dirjen 
ataukah tidak itu belakangan. Yang penting kita mengusulkan prodi baru sesuai 
dengan prosedur. Dirjen yang dahulu berbeda dengan yang sekarang. Dirjen yang 
sekarang sangat ketat sekali. Kalau Dirjen yang dahulu, yang penting membuka 
prodi baru secara sendiri, tidak usah ijin dahulu, kita menerima mahasiswa baru, 
baru kemudian bila mahasiswanya cukup banyak maka kita baru minta ijin.  
Respon Drs.Abdul Karim,M.Pd , anggota senat dari unsur Pejabat (Ketua Jurusan 
Tarbiyah. Menurutnya, bahwa usulan prodi baru adalah tuntutan dan kebutuhan 
STAIN Kudus. Tapi hendaknya ke lima prodi yang diusulkan ke Direktur Pertais 
terlebih prodi-prodi yang berada di bawah jurusan Tarbiyah hendaknya harus 
betul-betul berbasis kepada kebutuhan lapangan serta didukung dengan 
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kemampuan internal lembaga STAIN, baik kemampuan yang menyangkut SDM 
Dosen yang kompeten serta sarana dan prasarana. Khusus dalam hal koordinasi 
pengusulan prodi baru ke Direktur Pertais, seharusnya Pembantu Ketua Bidang 
Akademik proaktif komunikasi ke Jakarta. Ini penting. Lebih lanjut ia 
berpendapat bahwa jumlah mahasiswa jurusan Tarbiyah Prodi PAI jumlahnya 
sangat luar biasa setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan prodi-prodi lain di 
STAIN. Pada tahun akademik ini saja penerimaan mahasiswa tarbiyah jumlahnya 
1300 mahasiswa, Sedangkan di prodi lain rata-rata hanya meneriam 2 kelas saja, 
atau sekitar 60 orang. Oleh karena itu Drs. Abdul Karim,M.Pd mengusulkan agar 
penerimaan mahaisswa baru jurusan tarbiyah pada tahun depan harus dibatasi. 
Jumlah lokal yang dimiliki jurusan Tarbiyah hanyalah 17 lokal. Ia cukup optimis 
melihat peluang yang ada di luar STAIN. Ia melihat bahwa di Kabupaten Eks 
Karisidenan pati banyak perguruan tinggi yang membuka kelas jarak jauh. Banyak 
yang kurang memperhatikan mutu pembelajaran. Di samping kebutuhan akan 
guru di bidang non PAI sangat banyak. Tentang biaya ia berpendapat bahwa itu 
tidak menjadi masalah, karena bisa dibebankan pada anggaran DIPA (Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran). 
Respon Yasin, M.Ag anggota Senat dari unsur Pejabat, Pembantu Ketua Bidang 
Kemahasiswaan. Ia pada dasarnya berfikir sama dan sangat mendukung dengan 
adanya usulan pendirian prodi baru. Bahwa program sertifikasi guru yang 
merupakan konsekwensi dari PP no 15 tahun 2005 tentang sertifikasi guru adalah 
kebutuhan lebih mendesak. Apakah ini sudah dipikirkan, di samping usulan 
pendirian prodi baru. Rencana ke depan Departemen Agama akan menyertifikasi 
40.000 guru PAI. 
Respon Drs. Ahmad Khoiron, M.Ag anggota senat dari unsur pejabat. Pembantu 
Ketua Bidang keuangan dan Kepegawaian. Menurutnya, dari kelima prodi yang 
akan diusulakan ke Jakarta tersebut, Prodi PGMI (Pendidikan Guru Madarasah 
Ibtidaiyah) adalah yang paling mendesak. Sedangkan untuk Prodi Tadris bahasa 
Arab dan bahasa Inggris ia agak ragu mengingat Sumber daya Dosen yang belum 
maksimal. 
 
Memasuki agenda rapat yang ke dua, yaitu menilai dan membahas laporan 
Pertanggungjawaban Tahunan (LPJ) ketua STAIN. Karena melihat laporan LPJ 
ini lebih menekankan kepada laporan keuangan dan pelaksanaan program. Maka 
ini di luar fokus penelitian. Sekalipun beberapa hal ada yang bersinggungan 
dengan fokus. Seperti fenomena tahun-tahun sebelumnya, tentang anggaran yang 
tidak habis. Ini bisa dilihat kurangnya perencanaan program yang perlu ditinjau. 
Terlebih program-program yang berhubungan dengan program-program 
akademik. Lajimnya sebuah lembaga  kekurangan anggaran atau defisit. Model 
keuangan DIPA ini diharapkan tidak ada anggaran yang lebih. Sehingga ketika 
mengusulkan program-program dalam 1 tahun anggaran harus benar-benar ter-
planning secara matang dan didukung dengan kemampuan lembaga yang 
memadai. 
CATATAN RAPAT SENAT 
STAIN KUDUS 
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Tanggal  : 11 Desember 2006 
Hari   : Senin 
Waktu   : Jam 13.oo WIB- 15.oo WIB 
Tempat   : Ruang Senat, Lantai III Gedung Rektorat SATIN Kudus 
Peserta   : Semua Anggota Senat 
Agenda Rapat : Pembahasan Draft Peraturan mutasi Dosen dan pemilihan           

Sekretaris           Senat 
 
Daftar Anggota Senat STAIN Kudus masa jabatan 2006-2010 
Jumlah anggota Senat STAIN Kudus berjumlah 18 orang yang terdiri dari: 
Dr. Masyharuddin,M.Ag sebagai Ketua, Drs.Kahar Usman,M.Pd (Puket I) sebagai 
anggota, Drs.Ahmad Khorion,M.Ag (Puket II) sebagai anggota, Drs.Yasin,M.Ag 
(Puket III) sebagai anggota, Drs. Abdul Karim,M.Ag (Kajur Tarbiyah) sebagai 
anggota, Abdul Haris Naim,M.Hum (Kajur Syari’ah) sebagai anggota, Ulya, 
M.Ag (Kajur Ushuluddin) sebagai anggota, Prof.Dr. Muslim Kadir,M.AI sebagai 
anggota, DR.Mustofa Sonhadji,MA (mewakili Dosen Ushuluddin) sebagai 
anggota , Drs. Isbatul Haqq (mewakili Dosen Ushuluddin) sebagai anggota, 
Drs.Wahib Syakour (mewakili Dosen Da’wah) sebagai anggota, 
Drs.Ma’rufin,M.Si (mewakili Dosen Da’wah), Drs.Ihsan,M.ag  dan 
Drs.Thoifuri,M.Ag (keduanya mewakili Dosen Tarbiyah) sebagai angggota, 
Drs.Sholikul Hadi, M.Ag dan Drs.Mudzakir,M.Ag (keduanya mewakili Dosen 
Syari’ah) sebagai anggota , M.Saekhan Mukhid, M.Pd (Ketua Pusat penelitian dan 
pengabdian Masyarakat -P3M) sebagai anggota  dan Dra. Ajizah (Ka.Bag 
Administrasi dan Keuangan) sebagai anggota mewakili  dari unsur Lain. 
 
 
Rapat Senat dimulai pada jam 13.20 WIB. Rapat dibuka langsung oleh Ketua 
STAIN  yang juga Ketua Senat, Dr. Masyharuddin,M.Ag. Pertama-tama yang 
dibicarakan adalah soal administrasi keuangan Senat. Apakah                             
Dr. Masyharuddin,M.Ag sebagai ketua STAIN atau Beliau sebagai Ketua Senat 
yang mengeluarkan SK keanggotaan Senat. Jika Dr. Masyharuddin,M.Ag 
menanda tangani sebagai Ketua Senat, maka tunjangan atau honor bagi anggota 
Senat tidak bisa  dicairkan. Tapi apabila tanda tangan Masyhar atas nama Ketua 
STAIN, maka administrasi keuangan di KPKN bisa dicairkan. 
 
Dr. Masyharuddin,M.Ag. meneruskan memimpin rapar Senat yang agenda rapat 
waktu itu adalah menyoal tentang mutasi dosen dan dan pemilihan sekretaris 
Senat yang baru. Drs.Mudzakir,M.Ag, salah satu anggota Senat dari perwakilan 
Dosen jurusan Syari’ah mengkomplain tentang komposisi keanggotaan Senat. Ia 
mempertanyakan tentang pasal 23 ayat 4 STATUTA STAIN Kudus tentang 
perimbangan komposisi jumlah anggota Senat dari unsur dosen dan dari unsur 
pejabat. Tadinya jumlah pejabat adalah  8 orang Sedangkan jumlah anggota yang 
dari unsur perwakilan dosen berjumlah 9 orang. Sehingga anggota Senat yang dari 
unsur pejabat perlu menanbah 1 anggota, yakni  M.Saikhan Mukhid, M.Pd 
sebagai Ketua P3M. Menurut Drs.Mudzakir, M.Ag, prosedur penambahan 
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anggota dengan cara seperti itu salah, seharusnya yang menyesuaikan jumlah 
ketika komposisi jumlah antara unsur pejabat dan unsur dosen tidak seimbang 
adalah jumlah Dosen. 
 
Suasana rapat menjadi ramai oleh pendapat Drs.Mudzakir,M.Ag  ini.                  
Dr. Masyharuddin,M.Ag, sebagai Ketua Senat yang memimpin sidang waktu itu 
mensikapi bahwa  masalah perimbangan keanggotaan Senat ini sudah selesai pada 
pertemuan 24 Nopember 2006 yang lalu. Berdasarkan musyawarah dan mufakat 
bahwa untuk mengimbangi jumlah anggota Senat yang dari unsur pejabat yang 
kurang, maka ditambah 1 orang anggota dari Kepala P3M. kemudian masalah 
sementara selesai. Dr. Masyharuddin,M.Ag, sebagai pemimpin rapat meneruskan 
dengan rapat tentang pemilihan sekretaris Senat. Salah satu dari anggota Senat 
membagikan surat suara kepada semua anggota Senat yang hadir. Pemilihan 
sekretais Senat dilaksanakan secara tertutup. Surat suara yang diberikan kepada 
semua anggota Senat di kumpulkan dan dilanjutkan dengan penghitungan. 
Hasilnya 8 orang memlilih M.Saikhan Mukhid, M.Pd,  1 orang memilih 
Drs.Kahar Usman, M.Pd,  1 orang memilih Drs. Isbatul Haqq dan 1 orang 
blangko. Agenda rapat pemilihan sekretaris Senat telah selesai. M. Saikhan 
Mukhid, M.Pd duduk di depan anggota Senat mendampingi Ketua Senat 
melanjutkan agenda rapat Senat selanjutnya, yakni pembahasan tentang draft 
peraturan mutasi dosen di STAIN Kudus. 
 
Sekretaris Senat membagikan darft peraturan tentang Mutasi Dosen. Dr. 
Masyharuddin,M.Ag, sebagai pemimpin rapat memulai membahas tentang draft 
mutasi dosen ini. Mutasi dosen yang dimaksud di sini adalah perubahan status 
kepegawaian dari tenaga administarsi atau guru menjadi dosen STAIN Kudus.  
 
Pembahasan pertama dimulai dari mutasi dari tenaga administrasi, baik sebagai 
pegawai administrasi murni maupun sebagai adminstrasi cados (calon dosen). 
Bagi cados di lingkungan STAIN untuk menjadi Dosen atau tenaga edukasi, 
kepadanya harus sudah lulus serendah-rendahnya S2 dan telah memenuhi jumlah 
minimal angka kum dan telah mendapatkan surat rekomendasi dari Senat. Sesuai 
dengan peraturan pemeritah, bagi cados yang sudah lulus pendidikan S2 diangkat 
menjadi dosen dengan jabatan fungsionalnya adalah Assisten Ahli (III/B). 
berdasarkan aturan, sekalipun seorang cados yang sudah lulus TPAK (tim 
Penilaian Angka Kredit) tetapi belum mendapatkan surat rekomendasi dari Senat, 
maka SK TE dari yang bersangkutan belum bisa dibuat.  
 
Surat rekomendasi tersebut merupkan hasil kesepakatan dari rapat Senat yang 
menyangkut tentang kecukupan dan kelayakan seseorang cados dalam soal 
akademik dan perilaku untuk menjadi seorang dosen. Ini penting, karena 
konsekwensi dari setelah seorang cados diangkat menjadi dosen adalah banyak. 
Banyak tugas-tugas akademik yang harus  dikerjakan oleh seorang dosen yang 
menunutut kemampuan sesuai dengan kompetensinya dan dengan sikap dan 
perilaku yang soleh serta memberikan teladan kepada para mahasiswa dan kepada 
seluruh civitas akademika. 
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Tentang kemampuan akademik (kompetensi) seorang cados yang akan menjadi 
dosen berdasarka rekomendasi dari Senat ini mendapatkan respon yang cukup 
ramai dari para anggota Senat yang hadir. 
Abdul Haris Naim, M.Hum, anggota Senat dari unsur pejabat menyarankan agar 
SK tenaga edukasi yang diberikan haruslah sesuai dengan kompetensi dari 
masing-masing dosen. Usulan dari Abdul Haris Naim, M.Hum ini tepat tetapi 
menimbulkan masalah, menurut Drs. Abdul Karim,M.Pd, anggota Senat dari 
unsur pejabat, seorang cados yang setudi lanjut harus koordinasi dengan jurusan 
atau prodi terkait ketika akan memilih disiplin ilmu  pada studi S2-nya atau S3-
nya. SK TE harus sesuai dengan kompetensi adalah keniscayaan dan tuntutan dan 
akan lebih baik jika ketika seseorang akan studi lanjut pada saat sudah menjadi 
cados tetap di STAIN harus koordinasi dengan Fakultas, jurusan atau prodi. Ini 
terkait dengan perencanaan sumber daya manusia Dosen STAIN. Sehingga 
perencaanan pengembangan prodi dan kebutuhan terhadap dosen akan dapat 
teratasi. Di STAIN Kudus, banyak dosen yang memiliki kompetensi akademik 
tertentu yang jumlahnya mendominasi dalam komunitas kompetensi dosen-dosen. 
Karena ini, ada prodi yang kekurangan dosen yang kompetensi  di bidangnya. Di 
samping itu, untuk perencanaan pengembangan prodi juga terhambat karena 
kurangnya SDM Dosen yang kompeten di bidangnya. 
Karim juga mencotohkan model pengelolaan dosen di STAIN Jember. Di mana 
setiap dosen yang tetap di STAIN tersebut yang ingin studi lanjut harus 
mendapatkan rekomendasi dari Senat terlebih dahulu. 
Ada kelemahan dari apa yang telah disampaikan saudara Drs. Abdul 
Karim,M.Pd,. Bahwa Setiap Dosen yang studi lanjut harus koordinasi dengan 
Jurusan dan Senat agar sesuai dengan kebutuhan betul, kata Drs. Isbatul Haqq 
yang anggota Senat dari perwakilan dosen Ushuluddin, tetapi bakat, potensi latar 
belakang pendidikan S1 nya harus diperhatikan. Ini karena Mereka diterima 
sebagai Dosen di STAIN ketika CPNS adalah sesuai dengan formasi kebutuhan. 
Hanya karena S2 merupakan persyaratan formal administratif formal untuk 
mendapatkan SK TE atau untuk kenaikan jabatan fungsional, lalu yang penting 
S2. Lha cara pandang yang demikian harus diluruskan, demi profesionalisme 
dosen dan tujuan pendidikan. 
 
Surat rekomendasi Senat tersebut berisi tentang landasan normatif seseorang 
untuk diangkat menjadi dosen. 
 
 
 
 
 
 
Pembahasan kedua, Mutasi menyoal tentang persyaratan-persyaratan 
administrasi dan akademik bagi pegawai murni dan tenaga guru yang bermutasi 
menjadi dosen di STAIN Kudus.  
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Draft Persyaratan Mutasi kepegawaian: 
1. Berusia maksimal 55 tahun 
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
3. Berpendidikan Doktor 
4. Menduduki jabatan administrasi atau jabatan fungsional guru serendah-

rendahnya Penata Muda Tk.I-III/b 
5. Telah memenuhi angka kredit 
6. Memeiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 1 

tahun 
7. Bersedia melakukan orasi ilmiah 
8. Memiliki disiplin keilmuan yang relefan dan sesuai dengan kebutuhan 

lembaga 
 
Pembahasan draft 
Latar belakang munculnya peraturan mutasi 
Sebenarnya peraturan tentang mutasi sudah ada, dan ini bukan yang terbaru, 
melainkan perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan 
lembaga.  
 
Tentang usia maksimal 55 tahun 
Drs. Isbatul Haqq, salah seorang anggota Senat mengusulkan agar batasan 
maksimal dikurangi dari 55 tahun menjadi 40 tahun. Menurutnya 55 tahun terlalu 
tua untuk berkarya demi STAIN. Terkesan bahwa mutasi pada usia 55 tahun 
hanya dipakai untuk mengisi waktu menjelang pensiun. 40 tahun kelihatannya 
terlalu muda, tentang batasan usia ini Drs. Abdul Karim, M.Pd,  berrpendapat 
bahwa untuk untuk mencari Doktor pada usia 40 tahun itu sulit, bagaimana jika 
usia maksimalnya adalah 45 tahun. Dan akhirnya forum rapat menyetujui. 
 
Tentang jenjang pendidikan serendah-rendahnya adalah Doktor (S3). 
S3 yang dimaksud di sini adalah S3 yang merupakan jenjang pendidikan formal 
yang diperoleh melalui proses belajar di lembaga resmi dan standard prosedur. 
Karena banyak lulusan S3 yang tidak melalui standar mutu pengelolaan. 
Sebelumnya, persyaratan untuk mutasi pendidikan serendah-rendahnya adalah 
magister (S2). Setelah melihat banyak persoalan di lapangan akhirnya direvisi 
bahwa serendah-rendahnya adalah Doktor. Karena memang banyak pegawai 
administrasi yang berlatar belakang guru SD, SMP bahkan berelatar belakang 
pegawai administrasi yang telah banyak memiliki persayaratan Magister yang 
pada waktu belakangan akan mengajukan permohonan mutasi ke STAIN Kudus. 
Bukan persoalan diskriminasi dan membatasi potensi orang lain, tandas 
M.Saikhan Mukhid, M.Pd,  Sekretaris Senat dari pejabat P3M, tetapi lebih 
berorientasi pada standar minimal mutu dosen yang harus dimiliki untuk mengajar 
di perguruan tinggi. Karena kemampuan mengajar di perguruan tinggi menuntut 
kemampuan yang memadai yang salah satunya ditentukan oleh jenjang 
pendidikan formal yang telah ditempuhnya. Berkaitan antara pendidikan minimal 
Doktor dan usia maksimal 45 tahun, Isbat berpendapat bahwa sekarang orang 
yang memiliki pendidikan S2 banyak sekali. Untuk beberapa tahun ke depan 
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orang yang memiliki pendidikan minimal Doktor adalah sudah sepantasnya 
sebagai persayaratan minimal bermutasi. Karena untuk menjadi CPNS Dosen 
sekarang saja, pendidikan serendah-rendahnya adalah S2. 
 
Tentang batas minimal pengalaman mengajar 
Di dalam Draft pengalaman mengajar sekurang-kurangnya adalah 1 tahun. Drs. 
Isbatul Haqq mengusulkan kepada forum agar pengalaman mengajar sekurang-
kurangnya adalah 3 tahun atau setara dengan 6 semester. Sekalipun sudah S3 
tetapi belum pernah memiliki pengalaman mengajar ini jadi masalah. karena 
pengalaman mengajar di perguruan tinggi itu sangat penting. Akhirnya forum 
rapat menyetujui 3 tahun. 
 
Tentang draft peraturan lainnya semua peserta rapat sepakat. Akhirnya rapat 
ditutup oleh Sekretaris Senat, M. Saikhan Mukhid, M.Pd. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

 
 

Bentuk     :  terstruktur 
Identitas Informan 
Nama    :………………………… 
Jabatan di Senat  : ……………………… 
Mewakili Unsur  : Pejabat/Perwakilan Dosen/Unsur Lain 
 
Pertanyaan-pertanyaan: 
 

1. Menurut pengalaman dan kesaksian saudara, hal apa saja yang berkaitan 
dengan kegiatan pengambilan keputusan Senat dan sejauh yang saudara 
ketahui pula sebagai anggota Senat, bagaimana keterkaitan hubungan 
kegiatan pengambilan keputusan dengan sistem pengelolaan lembaga 
pendidikan tinggi STAIN kudus? 
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2. Senat STAIN Kudus adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di 
STAIN. Apa yang saudara ketahui tentang pengertian ini? Mengapa 
konsep pemisahan Ketua senat dan Ketua STAIN sempat muncul? 

 
 
 
 
 
 
3. Salah satu tugas dan wewenang senat adalah merumuskan kebijakan 

akademik dan pengembangan STAIN dan menilai prestasi akademik serta 
kecakapan dan kepribadian civitas akademika. Bagaimana pelaksanaan 
secara teknis tugas ini? Bagaimana pengalaman Saudara selama menjadi 
anggota senat? 

 
 
 
 
 
 
 

4. Pengambilan keputusan adalah merupakan sistem tindakan. Menurut yang  
Saudara ketahui, sub sistem apa saja yang terlibat dalam kerangka kerja 
sistem pengambilan keputusan senat STAIN? 

 
 
 
 
 
 
 

5. Salah satu keputusan senat STAIN Kudus adalah menetapkan tentang 
peraturan Standar Minimal mutu Dosen (SMMD). Mengapa keputusan ini 
menimbulkan konflik di kalangan Dosen? Apa pengalaman Saudara ketika 
keputusan ini dikeluarkan? Apa yang Saudara ketahui tentang proses 
pengambilan keputusan SMMD ini? Apakah SMMD ini merupakan 
alternatif terbaik?  

 
 
 
 
 
 
 

6. Di samping SMMD, Senat juga mengeluarkan Surat Keputusan tentang 
Mutasi Dosen dari dan di STAIN Kudus. Apa latar belakang munculnya 
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keputusan ini? Apakah ini alternatif terbaik? Menurut yang Saudara 
ketahui, apakah sempat muncul alternatif lain untuk menyelesaikan 
masalah yang melatarbeakangi munculnya keputusan tentang peraturan 
mutasi? Dan bagaimana model keputusan-keputusan tersebut diambil? 
Apakah keputusan tersebut terprogram ataukah tidak terprogram? 

 
 
 
 
 
 

7. Berdasarkan dari yang Saudara selama ini amati, dengan prinsip dan 
pertimbangan apa saja Senat mengambil keputusan? Dan bagaimana 
saudara mensikapi budaya senioritas dan unioritas dalam proses 
pengambilan keputusan di Senat? 

 
 
 
 
 

8. Selama ini apakah pernah terjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan 
oleh Senat tidak dilaksanakan? Keputusan tentang apa itu? Mengapa 
sebuah keputusan yang bertujuan baik tidak dapat direalisasi atau tidak 
mencapai efektifitas yang maksimal? Apa kendala selama ini ketika 
sebuah keputusan yang telah diambil tidak efektif? 

 
 
 
 
 
 
 

9. Tidak ada keputusan yang tidak beresiko, menurut yang Saudara ketahui 
selama ini, bagaimana Senat mengelola resiko sebagai konsekwensi dari 
keputusan yang telah diambil? 

 
 
 
 
 
 
10. Menurut yang Saudara ketahui, hal apa saja yang bersifat internal dan 

eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan Senat? 
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11. Informasi yang salah tentang suatu keadaan akan berakibat pada 
pengambilan keputusan yang tidak efektif. Selama ini bagaimana sistem 
yang diterapkan oleh Senat dalam mengakses berbagai informasi yang 
berkaitan dengan tugas senat? dan pada saat Senat dihadapkan pada 
keterbatasan informasi tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga, 
apakah senat pernah mengambil alternatif keputusan berdasarkan 
pertimbangan intuisi? Bagaimana caranya? Keputusan dalam bidang apa 
itu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Bagaimana Saudara melibatkan diri di dalam proses pengambilan 
keputusan Senat? Berhubungan dengan perasaan, apakah Saudara merasa 
terlibat dalam setiap pengambilan keputusan Senat? Dan apakah Saudara 
mendapakan cukup perhatian dari forum Senat dalam setiap pengambilan 
keputusan? Bagiamana cara Saudara bertanggungjawab baik secara 
personal maupun institusional terhadap semua keputusan yang telah 
diambil oleh Senat? 

 
 
 
 
 
 

13. Apakah Saudara merasa di STAIN Kudus ada kelompok-kelompok yang 
konflik? Bagaiamana teknik mengambil keputusan Senat STAIN Kudus  
yang di dalamnya ada kelompok-kelompok yang konflik? 

 
 
 
 
 
 

14. Menurut Saudara, apa kelemahan dari teknik votting dalam pengambilan 
keputusan Senat? 
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Lampiran III 

SURAT KEPUTUSAN KETUA SENAT STAIN KUDUS 
No: 12/SNT/20/VI/2005 

Tentang: 
STANDAR MINIMAL MUTU DOSEN 

 
Menimbang:  1. bahwa amanat umat Islam pada umumnya, dan pemerintah       

khususnya, yang menghendaki agar krisis multi dimensi yang 
dihadapi bangsa Indonesia perlu segera direspon oleh 
perguruan tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Kudus. 

3. bahwa aspirasi bangsa ini dapat diposisikan sebagai peluang      
kerja yang  dapat dipenuhi oleh alumni Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Kudus, dengan kualifikasi yang memenuhi 
permintaan tersebut. 

4. bahwa untuk menghasilkan kualifikasi alumni seperti ini 
diperlukan proses pembelajaran yang memenuhi standar 
kualitas ilmiah sesuai dengan landasan filsafat ilmu dan 
metodologi yang sesuai. 

5. bahwa untuk mampu melaksanakan proses pembelajaran ini 
diperlukan standar minimal mutu dosen yang sesuai dengan 
kualifikasi tersebut. 

 
Mengingat:      1.   Undang Undang Dasar 1945. 

2. Undang  Undang Nomor 20 Tahun 2003. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999. 
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997. 
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 1996. 
6. Keputusan Mendiknas Nomor 232 Tahun 2000. 
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997. 
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 491 Tahun 2002. 
 
 

Memperhatikan:  1.  Surat Dirjen Pertais No: DJ.II/DT.II.III/KP 07.1/470/05. 
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2. Rapat Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus   
pada tanggal 07 Juni 2005.  

 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
PERTAMA : Standar minimal mutu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus sebagai norma penyelenggaraan kegiatan 
pemebelajaran, akademik dan seluruh kegiatan perguruan tinggi 
lainnya. 

KEDUA :  Standar minimal mutu Dosen merupakan kualifikasi paling 
bawah yang tidak dapat diturunkan meskipun berpeluang untuk 
dilebihkan. 

KETIGA :  Materi standar minimal mutu Dosen tertuang di dalam lampiran 
Surat Keputusan Senat yang merupakan bagian integralnya. 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. 

 
        
 
      Ditetapkan di  : Kudus 
      Pada Tanggal  :10 Juni 2005 
 
      KETUA, 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Surat keputusan ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar minimal adalah tolok ukur yang menjadi acuan kualifikasi formal 

dan subtansial dalam seluruh persoalan dan kegiatan di lingkungan STAIN 
Kudus dan merupakan peringkat paling bawah sehingga tidak mungkin 
lagi diturunkan. 

2. Mutu adalah verbalisasi rumusan kompetensi yang merupakan kualifikasi 
kegiatan di perguruan tinggi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. 

3. Dosen adalah tenaga pendidik pada STAIN kudus ysng khusus di angkat 
dengan tugas utama mengajar. 

4. Senat STAIN Kudus adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada 
lembaga pendidikan tinggi tersebut. 

5. Jabatan struktural adalah jabatan dalam struktur kelembagaan yang 
diduduki oleh Dosen sebagai tugas tambahan. 

6. Jabatan fungsional adalah jabatan dan struktur kompetensi proses 
pembelajaran yang didasarkan pada peringkat kemampuan akademik dan 
professional Dosen bersangkutan. 

7. Jurusan merupakan pelaksana akademik yang menyelenggarakan 
pendidikan akademik dan atau professional dalam sebagian atau cabang 
ilmu. 

8. Program studi adalah pelaksana akademik pada tingkat jurusan dalam 
disiplin ilmu tertentu. 

9. Proses pembelajaran adalah proses pengembangan kemampuan peserta 
didik untuk menguasai kompetensi yanag menjadi produk dan tujuan 
pendidikan di STAIN Kudus atas dasar visi dan misi yang telah disepakati. 

10. Kegiatan penelitian adalah kegiatan keilmuan yang didesain untuk 
mengadakan penelitian, pengujian, pengembangan atau penemuan teori. 

11. Penulisan karya ilmiah merupakan wujud pengungkapan keterampilan 
berfikir sesuai dengan kaidah ilmiah. 

12. Perilaku Dosen adalah kristalisasi dari keteraturan perbuatan dan kegiatan 
yang cenderung tetap untuk jangka waktu tertentu dalam semua masalah. 

13. Sikap adalah sistem fisik mental seseorang yang merupakan kristalisasi 
perilaku di semua masalah yang cenderung tetap. 
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14. Dewam kehormatan akademik adalah perangkat kelembagaan yang 
menerima pendelegasia wewenang dari Senat untuk mengelola, 
mengembangkan dan melaksanakan keputusan senat. 

 
 
 
 
 
 

 
BAB II 

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
Standar Minimal Mutu Dosen berdasar pada Undang Undang Sistem 
Pendidikan Nasioanal, STATUTA STAIN kudus, serta rumusan visi dan misi 
STAIN Kudus. 
 

Pasal 3 
Fungsi dan tujuan standar minimal mutu dosen adalah agar menjadi tolok ukur 
kemampuan, kompetensi dan kualifikasi dosen dalam melaksanakan kegiatan 
Tri Dharma perguruan tinggi. Dengan fungsi ini maka tujuan pembelajaran 
untuk menghasilkan alumni yang mampu bersaing di pasar kerja dapat 
diwujudkan, serta amanat pendiri STAIN dapat terpenuhi.  

 
BAB III 

RUANG LINGKUP DOSEN 
 

Pasal 4 
 

2. Lingkup pengertian dosen ini meliputi, baik yang menduduki jabatan 
fungsional maupun struktural. 

3. Jabatan fungsional meliputi peringkat: asisten ahli, lektor, lektor kepala 
dan guru besar. 

4. Jabatan struktural meliputi: Ketua STAIN, pembantu Ketua, Ketua 
jurusan, Sekretaris jurusan dan kepala unit yang dijabat oleh dosen. 

 
BAB IV 

LINGKUP DAN MUATAN STANDAR MUTU 
 

Pasal 5 
Lingkup dan muatan standar minimal mutu dosen meliputi: 
1. Kualifikasi formal dalam kaitannya dengan jenjang pendidikan formal, 

baik yang bersifat akademik maupun profesional dan tidak termasuk 
pendidikan informal maupun nonformaal. 
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2. Kualifikasi kualitatif yang meliputi ketrampilan mendidik, melakukan 
penelitian ilmiah, penulisan karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, 
penguasaan bahasa asing, sikap, perilaku dan jaringan kegiatan sosial. 

3. Muatan ketrampilan mendidik meliputi penguasaan kompetensi 
pembelajaran dan penguasaan visi dan misi STAIN Kudus. 

4. Penelitian ilmiah meliputi ketrampilan melakukan kegiatan penelitian 
dalam semua tahap, sesuai dengan kaidah ilmiah, dengaan berbagai 
metodologi yang diperlukan oleh visi dan misi STAIN Kudus. 

5. Penulisan karya ilmiah koheren dengan kaidah ilmiah dalam penelitian 
karena merupakan wujud komunikasi dengan masyarakat akademis. 

6. Penguasaan bahasa asing ditekankan pada penguasaanya untuk menelaah 
literatur yang terkait dengan penelitian dan karya ilmiah tersebut. 

7. Sikap meliputi kerangka berfikir, bertutur kata, dan berbuat yang sudah 
diendapkan menjadi keteraturan. 

8. Perilaku meliputi keseluruhan perilaku di berbagai bidang kehidupan, 
utamanya dalam konteks pembelajaran. 

9. Pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi ketrampilan akademik dan 
penelitian. 

10. Lingkup muatan standar mutu meliputi kelembagaan dan kegiatan Tri 
Dharma perguruan tinggi di lingkungan STAIN Kudus. 

 
BAB V 

PERINGKAT STANDAR MINIMAL MUTU 
 

Pasal 6 
1. Peringkat kualifikasi formal untuk jabatan fungsional, dosen adalah 

sebagai berikut: 
a. Untuk jabatan dosen luar biasa diutamakan sudah memenuhi 

kualifikasi magister. 
b. Semuaa dosen tetap untuk jabatan asisten ahli-lektor kepala harus 

memenuhi standar minimal pendidikan formal S2 (magister) yang 
relevan dengan ilmu yang diampu. 

c. Jabatan guru besar harus memiliki jenjang pendidikan formal S3 
(doktor) yang relevan dengan mata kuliah yang diampu. 

2. Peringkat kualifikasi kualitatif jabatan fungsioanl dosen adalah sebagai 
berikut: 
a. Peringkat ketrampilan mendidik: asisten sebagai partisipan kegiatan 

dosen, lektor memenuhi kaidah ilmiah, lektor kepala berbasis 
pengembangan ilmu dan guru besar berbasis penemuan ilmu. 

b. Peringkat ketrampilan meneliti: asisten dosen berpartisipasi, lektor 
memenuhi kaidah ilmiah (scientific analysis), lektor kepala berbasis 
pengembangan teori (scientific development), dan guru besar memiliki 
standar minimal menemukan teori (scientific discovery). 

c. Peringkat ketrampilan menulis karya ilmiah konsisten dengan 
peringkat kualifikasi dalam penelitian. 
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d. Penguasaan bahasa asing memiliki peringkat sebagai berikut: asisten 
minimal bersumber pada dua literatur berbahasa asing, lektor 
bersumber pada dua literatur berbahasa asing dengan landasan 
metodologi yang relevan, lektor kepala mengembangkan teori 
bersumber pada dua literatur berbahasa asing dengan landasan filsafat 
ilmu, dan guru besar menemukan teori dengan bersumber pada dua 
literatur berbahasa asing yang memenuhi kaidah metodologi dan 
filsafat ilmu. 

3. Peringkat kualifikasi formal dan kualitatif dosen dalam kegiatan 
kelembagaan atau kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi disesuaiakan 
dengan peran dan kedudukannya dalam proses kegiatan dan struktur 
perguruan tinggi. 

 
 
 

Pasal 7 
1. Peringkat kualifikasi formal untuk jabatan struktural dosen adalah sebagai 

berikut: 
a. Untuk jabatan ketua STAIN berpendidikan serendah-rendahnya strata 

dua (S2) dan menduduki jabatan fungsioanl serendah-rendahnya lektor 
kepala. 

b. Untuk jabatan Pembantu ketua berpendidikan serendah-rendahnya 
strata dua (S2) dan menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya 
lektor. 

c. Untuk jabatan ketua jurusan berpendidikan serendah-rendahnya strata 
dua (S2) dan menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor 

d. Untuk jabatan sekretaris jurusan dan pimpinan unit berpendidikan 
serendah-rendahnya strata dua (S2) dan menduduki jabatan fungsional 
serendah-rendahnya asisten ahli. 

e. Untuk jabatan ketua prodi berpendidikan serendah-rendahnya strata 
dua (S2) dan menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya 
asisten ahli. 

2. Peringkat kualifikasi untuk jabatan struktural dosen adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk jabatan Ketua STAIN memenuhi kualifikasi kualitatif setingkat 

dengan standar minimal guru besar dan kemampuan manajerial yang 
memadahi. 

b. Untuk jabatan pembantu ketua memenuhi kualifikasi setingkat dengan 
lektor kepala. 

c. Untuk jabatan ketua jurusan memenuhi kualifikasi setingkat dengan 
lektor kepala. 

d. Untuk jabatan sekretaris jurusan dan pimpinan unit memenuhi 
kualifikasi setingkat dengan lektor. 

 
BAB VI 

DEWAN KEHORMATAN AKADEMIK DOSEN 



157 

157 

Pasal 8 
 
Struktur kelembagaan dewan kehormatan akademik disusun sebagai berikut: 
1. Pada setiap jenjang jabatan fungsional dosen dibentuk dewan kehormatan 

akademik yang beranggotakan seluruh dosen setingkat dan dipimpin oleh 
dosen yang paling berkompeten dan diangkat oleh Ketua STAIN. 

2. Jenjang dewan kehormatan akademik tersebut adalah: dewan lektor, 
dewan lektor kepala dan dewan guru besar. 

3. Ketiga dewan  jabatan fugsional  tersebut membentuk dewan kehormatan 
akademik dosen yang diketuai oleh dosen senior yang paling berkompeten 
dalam standar mutunya. 

4. Struktur organisasi dewan jabatan fungsional dan dewan kehormatan 
akademik dosen dapat terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. 

 
Pasal 9 

1. Tugas dan kewenangan dewan kehormatan tersebut adalah melakukan 
audisi penerapan standar minimal mutu dosen sesuai dengan jenjang 
kewenangan yang dimiliki. 

2. Rincian tugas dan kewenangan dewan kehormatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Audisi untuk jabatan asisten dan jabatan strutural yang setingkat 

dilakukan oleh ketua dewan lektor. 
b. Audisi untuk jabatan lektor dan jabatan struktural yang setingkat 

dilakukan oleh ketua dewan lektor kepala. 
c. Audisi untuk jabatan lektor kepala dan jabatan struktural yang 

setingkat dilakukan oleh ketua dewan guru besar. 
d. Audisi untuk jabatan guru besar dan jabatan struktural ketua STAIN 

dilakukan oleh ketua dewan guru besar. 
3. Kewenangan pengakuan audisi berada pada dewan guru besar. 
4. Bukti kelulusan diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani 

auditor dan guru besar. 
 

BAB VII 
MEKANISME AUDISI STANDAR MUTU DOSEN 

Pasal 10 
 

Mekanisme audisi standar minimal mutu dosen disusun sebagai berikut: 
1. Untuk menjadi dosen tetap harus melewati proses audisi standar minimal 

mutu dosen sesuai dengan peringkat jabatan fungsional yang dimilikinya. 
2. Semua bentuk promosi dan kenaikan pangkat, baik jabatan fungsional 

maupun struktural melewati proses audisi. 
3. Semua proses audisi dilakukan dosen yang segera ingin dipromosikan 

sebagai jabatan tertentu, baik fungsional maupun struktural. 
4. Forum audisi ini bersifat terbuka dan dihadiri oleh seluruh dosen dan calon 

dosen tetap di lingkungan STAIN Kudus. 
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5. Untuk meningkatkan kualitas audisi, forum dapat mengundang pakar dari 
luar kampus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB VIII 
P E N U T U P 

 
Pasal 11 

1. Segala ketentuan yang belum sejalan dengan keputusan ini harus segera 
disesuiakan. 

2. Dengan diberlakukannya keputusan senat ini, secara kualitatif semua 
bentuk mutasi. Kenaikan pangkat dan promosi dosen berpedoman kepada 
butir-butir keputusan ini. 

 
Pasal 12 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika kemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dibetulkan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
      Ditetapkan: 
      Di kudus, 10 juni 2005 
 
      Ketua 
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Lampiran I 
 

STATUTA STAIN Kudus No: 491 tahun 2002, pasal 23 
Tentang kedudukan dan fungsi Senat STAIN Kudus, yaitu: 

 
1. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STAIN. 
2. Senat mempunyai tugas: 

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STAIN. 
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan 

serta kepribadian civitas akademika. 
c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STAIN. 
d. Memebrikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran     

pendapatan belanja yang diajukan oleh Ketua. 
e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan STAIN atas pelaksanaan 

kebijakan yang ditetapkan. 
f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada STAIN. 
g. Memberikan pertimbangan kepada menteri berkenaan dengan calon-

calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua dan dosen yang 
dicalonkan memangku jabatan akademik guru besar. 

h. Menegakkan norma yang berlaku pada civitas akademika. 
i. Mengukuhkan pemberian gelar doktor dan doktor kehormatan di 

lingkungan STAIN yang memenuhi persyaratan. 
j. Merumuskan pengembangan keilmuan dan kurikulum di STAIN. 

3. Senat terdiri atas guru besar, ketua, pembantu ketua, ketua jurusan, wakil 
dosen dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat. 

4. Jumlah anggota senat yang tidak menduduki jabatan (hanya sebagai dosen) 
sama dengan jumlah anggota senat yang menduduki jabatan struktural dan 
nonstruktural. 

5. jumlah wakil dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari setiap jurusan. 
6. Unsur wakil dosen pada keanggotaan senat tidak boleh diduduki oleh 

mereka yang mempunyai jabatan struktural atau non-struktural. 
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7. Masa jabatan anggota senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun. 
8. Pemilihan wakil dosen dilakukan pemilihan langsung oleh seluruh dosen 

tetap pada jurusan yang bersangkutan. 
9. Senat diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih 

di antara anggota senat. 
10. Dalam melaksanaka tugasnya, senat dapat membentuk komisi yang 

anggotanya terdiri atas anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah 
dengan anggota lain yang ditetapkan oleh senat. 

11. Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui musyawarah 
dan mufakat atau melalui pemungutan suara. 

12.  Senat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 
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Lampiran II 

 
PP No: 60 tahun 1999, pasal 65 

Tentang Pendidikan Tinggi di sekolah tinggi 
 

1. Senat sekolah tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi 
di perguruan tinggi yang bersangkutan. 

2. Senat sekolah tinggi mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 
b. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan sekolah tinggi. 
c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan 

serta kepribadian civitas akademika. 
d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan sekolah tinggi. 
e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran     

pendapatan belanja sekolah tinggi  yang diajukan oleh pimpinan 
sekolah tinggi. 

f. Menilai pertanggungjawaban pimpinan sekolah tinggi atas  
pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. 

g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 
mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada sekolah tinggi yang 
bersangkutan. 

h. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi 
berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi 
Ketua sekolah tinggi yang bersangkutan dan dosen yang dicalonkan 
memangku jabatan akademik di atas lektor. 

i. Menegakkan norma yang berlaku pada civitas akademika. 
3. Senat sekolah tinggi terdiri atas Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, 

Ketua Jurusan, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan  senat. 
4. Senat diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih 

di antara anggota senat. 
5. Dalam melaksanaka tugasnya, senat dapat membentuk komisi-komisi yang 

beranggotakan anggota senat sekolah tinggi dan apabila dianggap perlu 
ditambah anggota lain.  

6. Tata cara Pengambilan keputusan dalam rapat senat sekolah tinggi  diatur 
dalam statuta sekolah tinggi yang bersangkutan.  

7. Jabaran statuta sekolah tinggi ke dalam rincian tugas unit dan uraian 
jabatan di semua jenjang struktur organisasi sekolah tinggi ditetapkan oleh 
senat sekola tinggi. 
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TRANSKRIP WAWANCARA  

 
Informan  : Drs.H.Abdul Karim, M.Pd. 
Jabatan  : Anggota Senat (Ketua Jurusan Tarbiyah). 
Tempat  : Di Kantor jurusan Tarbiyah 
Tanggal  : 26 desember 2006 
Hari   : Selasa 
Waktu   : 11.30 s/d 12.30 WIB 
 
 
Pertanyaan-pertanyaan: 
 

1. Menurut pengalaman dan kesaksian saudara, hal apa saja yang berkaitan 
dengan kegiatan pengambilan keputusan Senat dan sejauh yang saudara 
ketahui pula sebagai anggota Senat, bagaimana keterkaitan hubungan 
kegiatan pengambilan keputusan dengan sistem pengelolaan lembaga 
pendidikan tinggi STAIN kudus? 

 
2. Senat STAIN Kudus adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di 

STAIN. Apa yang saudara ketahui tentang pengertian ini? Mengapa 
konsep pemisahan Ketua senat dan Ketua STAIN sempat muncul? 

 
3. Salah satu tugas dan wewenang senat adalah merumuskan kebijakan 

akademik dan pengembangan STAIN dan menilai prestasi akademik serta 
kecakapan dan kepribadian civitas akademika. Bagaimana pelaksanaan 
secara teknis tugas ini? Bagaimana pengalaman Saudara selama menjadi 
anggota senat? 

 
4. Pengambilan keputusan adalah merupakan sistem tindakan. Menurut yang  

Saudara ketahui, sub sistem apa saja yang terlibat dalam kerangka kerja 
sistem pengambilan keputusan senat STAIN? 

 
5. Salah satu keputusan senat STAIN Kudus adalah menetapkan tentang 

peraturan Standar Minimal mutu Dosen (SMMD). Mengapa keputusan ini 
menimbulkan konflik di kalangan Dosen? Apa pengalaman Saudara ketika 
keputusan ini dikeluarkan? Apa yang Saudara ketahui tentang proses 
pengambilan keputusan SMMD ini? Apakah SMMD ini merupakan 
alternatif terbaik?  

 
6. Di samping SMMD, Senat juga mengeluarkan Surat Keputusan tentang 

Mutasi Dosen dari dan di STAIN Kudus. Apa latar belakang munculnya 
keputusan ini? Apakah ini alternatif terbaik? Menurut yang Saudara 
ketahui, apakah sempat muncul alternatif lain untuk menyelesaikan 
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masalah yang melatarbeakangi munculnya keputusan tentang peraturan 
mutasi? Dan bagaimana model keputusan-keputusan tersebut diambil? 
Apakah keputusan tersebut terprogram ataukah tidak terprogram? 

 
 
 

7. Berdasarkan dari yang Saudara selama ini amati, dengan prinsip dan 
pertimbangan apa saja Senat mengambil keputusan? Dan bagaimana 
saudara mensikapi budaya senioritas dan unioritas dalam proses 
pengambilan keputusan di Senat? 

 
8. Selama ini apakah pernah terjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan 

oleh Senat tidak dilaksanakan? Keputusan tentang apa itu? Mengapa 
sebuah keputusan yang bertujuan baik tidak dapat direalisasi atau tidak 
mencapai efektifitas yang maksimal? Apa kendala selama ini ketika 
sebuah keputusan yang telah diambil tidak efektif? 

 
9. Tidak ada keputusan yang tidak beresiko, menurut yang Saudara ketahui 

selama ini, bagaimana Senat mengelola resiko sebagai konsekwensi dari 
keputusan yang telah diambil? 

 
10. Menurut yang Saudara ketahui, hal apa saja yang bersifat internal dan 

eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan Senat? 
 

11. Informasi yang salah tentang suatu keadaan akan berakibat pada 
pengambilan keputusan yang tidak efektif. Selama ini bagaimana sistem 
yang diterapkan oleh Senat dalam mengakses berbagai informasi yang 
berkaitan dengan tugas senat? dan pada saat Senat dihadapkan pada 
keterbatasan informasi tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga, 
apakah senat pernah mengambil alternatif keputusan berdasarkan 
pertimbangan intuisi? Bagaimana caranya? Keputusan dalam bidang apa 
itu? 

 
12. Bagaimana Saudara melibatkan diri di dalam proses pengambilan 

keputusan Senat? Berhubungan dengan perasaan, apakah Saudara merasa 
terlibat dalam setiap pengambilan keputusan Senat? Dan apakah Saudara 
mendapakan cukup perhatian dari forum Senat dalam setiap pengambilan 
keputusan? Bagiamana cara Saudara bertanggungjawab baik secara 
personal maupun institusional terhadap semua keputusan yang telah 
diambil oleh Senat? 

 
13. Apakah Saudara merasa di STAIN Kudus ada kelompok-kelompok yang 

konflik? Bagaiamana teknik mengambil keputusan Senat STAIN Kudus  
yang di dalamnya ada kelompok-kelompok yang konflik? 
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14. Menurut Saudara, apa kelemahan dari teknik votting dalam pengambilan 
keputusan Senat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban-jawaban: 
 

1. Hal yang berkaitan dengan kegiatan pengambilan keputusan dan 
keterkaitan hubungan antara kegiatan pengambilan keputusan dan system 
pengelolaan lembaga pendidikan tinggi STAIN Kudus adalah bahwa 
pengambilan keputusan adalah penentuan sikap lembaga terhadap 
masalah yang dihadapi. Keputusan yang diambil oleh sebuah organisasi 
adalah ketika organisasi dihadapkan pada: (1)Masalah (2)Hal yang terkait 
dengan pengembangan. Ada tiga cara memahami pengambilan 
keputusan: (1) pengambilan keputusan memiliki landasan teoritis (2) 
pengambilan keputusan berhubungan dengan kondisi factual (3) 
Pengambilan keputusan juga merupakan seni yang menyagkut karaktet, 
kecerdasan dan pengalaman seseorang yang mengambil keputusan. ketiga 
cara memahami keputusan itu merupakan satu kesatuan. Pentahapan 
dalam pengambilan keputusan adalah (1) Identifikasi masalah (2) Tujuan 
yang akan dicapai dalam pengambilan keputusan (3) Data atau informasi 
yang menyangkut masalah yang dihadapi (4) Seleksi alternatif solusi (5) 
Menentukan alternatif yang terbaik. Indikator atau kondisi sebuah 
keputusan dipandang sebagai keputusan yang terbaik adalah, (1) indikator 
yang bersifat normatif dan yang lebih penting adalah (2) Tujuan anggota 
organisasi terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan bisa terwujud. 
Dalam kegiatan pengambilan keutusan, gaya berfikir seseorang tidak 
menjadi masalah apabila mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 
seseorang mengambil keputusan kan sangat terkait dengan pengalaman. 
Dan pengalaman seseorang itu komplek, menyangkut kemampuan 
intelektualitas. 

 
2. Senat adalah lembaga yang paling tinggi yang bertugas untuk mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan kebijakan-
kebijakan strategis. Senat bukan lembaga yang mengambil keputusan 
yang bersifat teknis operasional. Disatukannya antara Ketua Senat dan 
Ketua STAIN adalah agar jangan sampai terjadi konflik kebijakan, antara 
Ketua STAIN dan Ketua Senat. Penanggungjawab tertinggi tetap berada 
pada pimpinan STAIN. Ketika muncul konsep pemisahan Ketua STAIN 
dan ketua senat adalah demi mengontrol kebijakan yang telah diputuskan 
oleh Senat. 
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3. oh jelas, Senat tujuan pokoknya adalah merumuskan kebijakan akademik 

dan pengembangan STAIN. Teknis dari pelaksanaan tugas ini adalah 
melihat kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga dan pada 
ujung-ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan dalam penegertian yang 
luas. Titik tekan dari pengembangan adalah kualitas yang bergerak baik 
secara vertical dan horizontal. 

 
4. Subsistem yang terkait dengan system pengambilan keputusan adalah (1) 

SDM yang mewakili unsure di dalam senat (2) Kepemimpinan 
pengambilan keputusan (3) Rumusan atau drfat yang meyangkut berbagai 
masalah yang akan diputuskan (3) Tindakan keputusan yang bersufat 
teknis 

 
5. SMMD secara pribadi saya setuju. Karena ini terkait dengan 

pengembangan akademis. Tetapi jika pelaksanaan teknisnya berkaitan 
dengan kenaikan pangkat dan golongan, ini yang menjadi masalah. 
contoh teknis dari peraturan ini adalah jika seseorang ingin naik dari 
jabatan asisten ke Lektor maka ia harus mengikuti Audisi di depan forum 
Lektor yang dipimpin oleh lector senior. Sementara soal kenaikan jabatan 
dan kenaikan kepangkatan secara administrative sudah ada aturannnya. 

 
6. Tentang kronologi munculnya keputusan mutasi saya tidak tahu. Saya 

masuk k STAIN memang melalui mutasi karena sebelumnya saya adalah 
guru agama di SMU di bawah Departemen pendidikan Nasional. Tentang 
persyaratan yang sekarang pendidikan terakhir adalah S3 itu karena 
sebuah pertimbangan agar STAIN tidak disibukkan dengan studi lanjut 
para dosen yang mutasi, disamping S3 calon dosen yang mutasi akan 
bermanfaat untuk mengerjakan keterttinggalan. Keputusan terstruktur 
Senat yang saya ketahui selama ini adalah kebijakan yang menyangkut 
renstra STAIN. Yang lain saya tidak tahu. Keputusan yang tidak 
terstruktur adalah SMMD, Mutasi. 

 
7. Setiap keputusan yang diambil oleh senat tentu saja didasari oleh 

pertimbangan rasionalitas dan akademis. Di samping juga pertimbangan 
etika. Tentang budaya senioritas sebagai pen-judge efektifitas keputusan 
yang diambil oleh senat adalah tidak benar dalam tradisi lembaga 
pendidikan tinggi yang ilmiah. Saya melihat STAIN Kudus sekarang 
masih dalam proses transisi dari budaya patrimornial ke budaya 
akademis. Sehingga senioritas yang terkontrol sebagai bagian dinamika 
kampus adalah masih bisa diterima sebagai suatu keadaan yang bergerak 
untuk mengadakan perubahan yang lebih baik. 

 
8. saya tidak tahu keputusan senat yang tidak dilaksanakan, karena pola 

kerja senat yang sebelum saya sangatlah tertutup. Yang saya tahu 
sekarang adalah semua keputusan senat yang akan dilaksanakan. Apabila 
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ada sebuah keputusan yang bertujuan baik tetapi banyak menimbulkan 
masalah pada saat implementasi, ini karena pada saat pengambilan 
keputusan kurang adanya keterlibatan secara luas dari anggota organisasi 
STAIN. Ini karena keputusan yang diambil hanya mengusung tujuan dan 
kepentingan kelompok. Oleh karena itu, sekarang keputusan yang masih 
menimbulkan konflik dipanding. 

 
 

9. Untuk memanage resiko yang merupakan konsekwensi dari keputusan 
yang diambil adalah dengan cara melaksanakan keputusan secara benar 
dan konsisten.  

 
10. Lingkungan internl senat adalah adanya kelompok-kelompok yang 

berselisih. Sedangkan internal STAIN yang mempengaruhi keputusan 
Senat adalah kondisi SDM yang dimiliki oleh STAIN, sarana pra sarana 
pendukung. Faktor eksternal Senat maupun STAIN dalam pengertian 
lebih luas akan banyak memepengaruhi dalam proses pengambilan 
keputusan Senat.  Di antaranya adalah (1) Jaringan ke luar sangat 
mempengaruhi baik jaringan yang bersifat birokratis maupun tidak. (2) 
Stake holders (3) Calon masyarakat pengguna (4) Politic will dari 
departemen terkait dan (5) pengaruh global dalam berbagai bidang. 

 
11. Ada satu atau beberapa anngota senat yang diberi tugas untuk cross check 

terus menerus terhadap informasi yang berkembang yang berkaitan 
dengan tugas kelembagaan senat. Di Senat tidak ada divisi Humas, karena 
senat sendiri kan lembaga perwakilan, yang mewakili masing-masing 
kelompok civitas terkait, dan tidak pernah Senat mengambil keputusan 
berdasarkan intuisi. selama senat belum mendapatkan informasi yang 
cukup tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga, ya masalah 
dipanding dulu. 

 
12. Cara saya melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan senat ya 

saya Harus memahami masalah yang sedang dihadapi dan memahami 
arah kebijakan yang relevan dengan pengembangan STAIN Kudus. 
Semua anggota Senat mendapatkan perhatian yang sama dari forum. Tapi 
dikembalikan kepada masing-masing person atau individu untuk aktif 
atau tidak dalam musyawarah. 

 
13. Sebenarnya bukan kelompok yang berselisih tetapi kelompok-kelompok 

yang sedang berporoses untuk mencari formulasi keputusan terbaik untuk 
mewujudkan cita-cita STAIN. Ketika ada dua kelompok yang berselisih 
faham dalam proses pengambilan keputusan, ya pengambilan keputusan 
ditempuh dengan votting. Tempo lalu ketika saya melihat beberapa 
anggota Senat yang keluar sebelum masalahnya diputuskan adalah bukan 
walk out tetapi lebih karena ketika itu waktu sudah menjelang sholat 
jum’at. 
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14. teknik pengambilan keputusan dengan votting secara psikologis akan 

mengecewakan kelompok minoritas yang belum tentu kelompok 
minoritas tersebut lebih jelek usulan keputusannya. Dan yang untuk 
pembelajaran kelembagaan votting ini akan melahirkan tirani, dominasi 
mayoritas terhadap minoritas. 

 
 

 
TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Bentuk    : Terstruktur-dinamis-dialogis 
Nama Informan  : Drs.Mudzakir.M.Ag 
Jabatan di Senat  : Anggota Senat 
Unsur    : perwakilan dosen dari jurusan Syari’ah 
Tanggal    : 4 Januari 2007 
Tempat   : di Ruang Transit Dosen 
Hari    : Kamis 
Waktu    : jam 10 s/d 12.30 
 
 
Pertanyaan-pertanyaan: 
 

15. Menurut pengalaman dan kesaksian saudara, hal apa saja yang berkaitan 
dengan kegiatan pengambilan keputusan Senat dan sejauh yang saudara 
ketahui pula sebagai anggota Senat, bagaimana keterkaitan hubungan 
kegiatan pengambilan keputusan dengan sistem pengelolaan lembaga 
pendidikan tinggi STAIN kudus? 

 
16. Senat STAIN Kudus adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di 

STAIN. Apa yang saudara ketahui tentang pengertian ini? Mengapa 
konsep pemisahan Ketua senat dan Ketua STAIN sempat muncul? 

 
17. Salah satu tugas dan wewenang senat adalah merumuskan kebijakan 

akademik dan pengembangan STAIN dan menilai prestasi akademik serta 
kecakapan dan kepribadian civitas akademika. Bagaimana pelaksanaan 
secara teknis tugas ini? Bagaimana pengalaman Saudara selama menjadi 
anggota senat? 

 
18. Pengambilan keputusan adalah merupakan sistem tindakan. Menurut yang  

Saudara ketahui, sub sistem apa saja yang terlibat dalam kerangka kerja 
sistem pengambilan keputusan senat STAIN? 
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19. Salah satu keputusan senat STAIN Kudus adalah menetapkan tentang 
peraturan Standar Minimal mutu Dosen (SMMD). Mengapa keputusan ini 
menimbulkan konflik di kalangan Dosen? Apa pengalaman Saudara ketika 
keputusan ini dikeluarkan? Apa yang Saudara ketahui tentang proses 
pengambilan keputusan SMMD ini? Apakah SMMD ini merupakan 
alternatif terbaik?  

 
 
 
 
 
 
 

20. Di samping SMMD, Senat juga mengeluarkan Surat Keputusan tentang 
Mutasi Dosen dari dan di STAIN Kudus. Apa latar belakang munculnya 
keputusan ini? Apakah ini alternatif terbaik? Menurut yang Saudara 
ketahui, apakah sempat muncul alternatif lain untuk menyelesaikan 
masalah yang melatarbeakangi munculnya keputusan tentang peraturan 
mutasi? Dan bagaimana model keputusan-keputusan tersebut diambil? 
Apakah keputusan tersebut terprogram ataukah tidak terprogram? 

 
21. Berdasarkan dari yang Saudara selama ini amati, dengan prinsip dan 

pertimbangan apa saja Senat mengambil keputusan? Dan bagaimana 
saudara mensikapi budaya senioritas dan unioritas dalam proses 
pengambilan keputusan di Senat? 

 
22. Selama ini apakah pernah terjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan 

oleh Senat tidak dilaksanakan? Keputusan tentang apa itu? Mengapa 
sebuah keputusan yang bertujuan baik tidak dapat direalisasi atau tidak 
mencapai efektifitas yang maksimal? Apa kendala selama ini ketika 
sebuah keputusan yang telah diambil tidak efektif? 

 
23. Tidak ada keputusan yang tidak beresiko, menurut yang Saudara ketahui 

selama ini, bagaimana Senat mengelola resiko sebagai konsekwensi dari 
keputusan yang telah diambil? 

 
24. Menurut yang Saudara ketahui, hal apa saja yang bersifat internal dan 

eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan Senat? 
 

25. Informasi yang salah tentang suatu keadaan akan berakibat pada 
pengambilan keputusan yang tidak efektif. Selama ini bagaimana sistem 
yang diterapkan oleh Senat dalam mengakses berbagai informasi yang 
berkaitan dengan tugas senat? dan pada saat Senat dihadapkan pada 
keterbatasan informasi tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga, 
apakah senat pernah mengambil alternatif keputusan berdasarkan 
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pertimbangan intuisi? Bagaimana caranya? Keputusan dalam bidang apa 
itu? 

 
26. Bagaimana Saudara melibatkan diri di dalam proses pengambilan 

keputusan Senat? Berhubungan dengan perasaan, apakah Saudara merasa 
terlibat dalam setiap pengambilan keputusan Senat? Dan apakah Saudara 
mendapakan cukup perhatian dari forum Senat dalam setiap pengambilan 
keputusan? Bagiamana cara Saudara bertanggungjawab baik secara 
personal maupun institusional terhadap semua keputusan yang telah 
diambil oleh Senat? 

 
 
 

27. Apakah Saudara merasa di STAIN Kudus ada kelompok-kelompok yang 
konflik? Bagaiamana teknik mengambil keputusan Senat STAIN Kudus  
yang di dalamnya ada kelompok-kelompok yang konflik? 

 
28. Menurut Saudara, apa kelemahan dari teknik votting dalam pengambilan 

keputusan Senat? 
 
Jawaban-jawaban: 
 

1. ………..Adalah hal yang biasa gaya berfikir sesorang mempengaruhi 
proses pengambilan keputusan. dengan catatan bahwa subtansi dari 
keputusan yang diambil oleh seseorang tidak menyalahi prinsip-prinsip 
kebenaran akademis. 

 
 

2. Yang saya ketahui tentang Senat adalah lembaga normative dan 
perwakilan tertinggi di STAIN adalah: Bahwa Perguruan tinggi adalah 
bukan lembaga politik. Kebenaran yang ada di perguruan tinggi diukur 
berdasarkan kebenaran ilmu, kebenaran akademis, bukan kebenaran 
berdasarkan kalah dan menang dari kelompok-kelompok yang ada. Term-
term yang ada di statuta dan PP atau sumber perundangan-undangan 
lainnya di buat dari term-term dan proposisi ilmiah. Sehingga untuk 
memahami apa yang dimaksud dengan pasal-pasal atau ayat dalam statuta 
frame-nya akademik. Bukan mayoritas anngota atau kelompok yang 
menyepakati. Kesepakatan pembenaran oleh mayoritas tidak menjadi 
dasar dari pemebenaran. Saya memang kelompok minoritas di Senat 
STAIN, tetapi saya komitmen untuk memahami pengertian pasal-pasal 
dalam statuta secara akademik. Menurut saya bahwa lembaga normative 
terdiri dari orang-orang yang memiliki kualifikasi akademik dan 
kepemimpinan yang merepresentasi unsure-unsur yang diwakilinya. 
Tentang Ketua senat adalah Ketua STAIN, ini adalah aturan yang ada 
dalam STATUTA. Ini yang lajim terjadi di setiap perguruan tinggi. Tetapi 
kemudian karena latar belakang histories, maka muncul pemisahan Ketua 
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STAIN dan Ketua Senat, artinya Ketua STAIN dan Ketua SENAT dijabat 
oleh orang yang berbeda. Waktu itu kan mahasiswa pada demo, menuntut 
penegakan demokrasi di STAIN. Pemimpin STAIN, menurut mahasiswa 
terlalu repressif dan otoroter dalam mengambil keputusan dan dalam 
memimpin lembaga. Mahasiswa menuntu pemisahan jabatan Ketua senat 
dpisahkan dengan jabatan ketua STAIN. Dengan cara seperti ini Ketua 
STAIN ada yang mengontrol dan ada balance power. Ketua STAIN dan 
pembantu-pembantunya adalah lembaga eksekutif dan Senat adalah 
lembaga legislatif. Peneliti: “kan tidak ada anggota dewan yang 
merangkap anggota kabinet dalam trias politika? Mengapa anggota Senat 
di STAIN adalah merangkap sebagai pejabat atau pimpinan STAIN? 
Kalau memang hubungan Senat di STAIN dengan Ketua STAIN adalah 
menganut teori tris politika…?” Informan: “…Ini karena Senat di 
perguruan tinggi dibangun berdasar pada konsep yang tidak jelas!!” 

 
3. Ini memang menjadi titik tekan seluruh program-program yang 

dilaksanakan sesuai dengan karakter kampus yangn tugas pokoknya 
adalah pengembangan ilmu. Saya pada waktu menjabat sebagai Pembantu 
Ketua bidang kepegawaian, saya bersama Mantan Ketua, 
prof.Dr.H.Muslim A.Kadir,MA membangun budaya akademik di 
kampus. 

 
4. Tidak tahu! 

 
 

5. SMMD adalah keputusan Senat waktu kepemimpinan Prof Muslim telah 
melalui proses panjang. SMMD ini bertujuan untuk meningkatkan 
Sumber daya Dosen dalam mengembangkan kemampuan akademik demi 
pengembangan STAIN ke depan. Peneliti:”…Dari mayoritas informan 
yang saya temui dan hampir dari sebagian besar Dosen yang saya mintai 
keterangan, Mereka semua sepakat dengan tujuan dari dikeluarkannya SK 
Senat tentang SMMD, di samping ini adalah perintah dari Direktur Perta, 
juga tujuan dari SK SMMD sesuai dengan karakter kampus. Tetapi 
sebagian besar dar Mereka keberatan dengan teknik pelasanaan SMMD 
melalui forum audisi yang dan berkaitan dengan kenaikan kepangkatan 
seseorang?”Informan:”…Teknis SMMD melalui Audisi ini ada latar 
belakang historisnya. Saya dan pimpinan waktu itu tidak asal 
memutuskan. Dalam waktu kira-kira satu tahun sebelum keluar SK Senat 
tentang SMMD, ada fenomena penuruan motivasi akademik dari para 
dosen, sehingga birokarasi yang merupakan amanat dari Jakarta 
difungsikan demi pengembangan STAIN. Motivasi akademik itu 
ditunjukkan dengan sudah banyak para dosen yang tidak mau datang 
dalam forum diskusi Rabunan yang sudah berjalan 5 tahun yang dipimpin 
oleh Ketua STAIN, waktu itu. Sehingga perlu sebuah aturan yang bersifat 
admistratif-birokratis yang mengikuti proses kenaikan jabatan fungsional, 
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yang kemudian di keluarkan SK pimpinan tentang teknis audisi. Dan ini 
adalah alternatif terbaik. 

 
 

6. Saya tidak terlalu  tertarik dengan persyaratan minimal S2 atau S3. saya 
lebih tertarik kepada bagaimana para Dosen tetap STAIN yang studi 
lanjut tidak ngambil disiplin ilmu tanpa koordinasi dengan Senat. Selama 
ini saya melihat para dosen yang studi lanjut ngambil program studi tanpa 
koordinasi. cara seperti ini sangat bertentangan dengan perencanaan 
pengembangan STAIN. Sehingga terjadi konsentarsi jumlah dosen 
bearada pada satu prodi dan sebaliknya. 

 
7. Senioritas mempengaruhi proses pengambilan keputusan tidak menjadi 

masalah, asal keputusan yang diambil adalah obyektif dan rasional dan 
tidak melanggar koredor akademik. 

 
8. Saya melihat banyak keputusan senat yang tidak dilaksanakan. Ini karena 

para obyek keputusan yang terutama para dosen kurang memiliki 
kesadaran akademik demi pengembangan STAIN. Di samping saya 
merasa kurangn adanya sosialisasi keputusan. 

 
9. Saya dan para pemimpin waktu itu selalu menggunakan pendekatan 

persuasif   sebelum keputusan diambil. Sehingga resiko dari sebuah 
keputusan yang telah diambil telah diperkirakan resikonya. 

 
10. Bahwa dosen-dosen kita di STAIN masih belum memenuhi kualifikasi 

akademik demi pengembangan STAIN ke depan. Ini peluang potensi 
internal yang mungkin bisa dikembangkan. Peneliti:”…Hingga sampai 
terabaikannya sisi kesejahteraan karyawan dan dosen.Kesejahteraan 
dalam pengertian yang luas?”  Informan:”…saya tidak sepakat dengan 
istilah mengabaikan kesejahteraan. Waktu itu semua keputusan memang 
terkonsentrasi pada pengembangan bidang akademik sehingga untuk 
kesejahteraan Dosen dan karyawan belum bisa maksimal. Toh  jika nanti 
STAIN besar kan siapa lagi yang akan beroleh kesejahteraan yang besar 
kalau bukan kita sendiri para dosen kan?” Peneliti:”…Kan kesejahteraan 
dan pengembangan mutu akademik bukan dua hal yang untuk 
dipertentangkan atau didahulubelakangkan? Apa tidak mungkin kedua-
duanya berjalan bersama pada fungsinya masing? Pengembanag 
akademik okey, tapi bagaimanapun ini lembaga profesi. Di dalamnya 
orang pada bekerja. Para Dosen dan karyawan perlu jaminan dan 
perlindungan  hak atas penghargaan kerja Mereka. Ini kan hal yang wajar 
yang seharusnya juga dipikirkan di lembaga manapun? Kalau kenaikan 
jabatan fungsional terganggu kan yang kena dampkanya juga lembaga? 
Ini kan sudah terjadi bagaimana ketika pengembangan prodi dan proses 
akreditasi kita terhambat oleh SDM yang dimiliki. Jabatan fungsional 
Mereka masih rendah di samping studi lanjut kurang mendapatkan ruang 
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yang longgar? Informan:”….saya tetap berprinsip bahwa pegembangan 
akademik harus bejalan di depan”.  Peneliti mengganti pertanyaanya 
menjadi Apakah STAIN sudah memperhatikan secara cermat terhadap 
potensi yang ada di luar STAIN, termasuk terkait dengan dengan 
kemampuan dan potensi internal yang dimiliki STAIN? Dan apakah 
STAIN telah membangun jaringan ke luar dengan baik? Informan: 
“…Saya melihat STAIN kudus tidak memiliki jaringan keluar 
sebagaimana IAIN, STAIN atau UIN di tempat. Contoh yang dekat, UIN 
Malang telah membangun jaringan ke instansi terkait. Di antara 
networking yang dibangun adalah kerjasama dengan Islamic Studies 
dengan Mic Gill University, Amerika. Jaringan seperti ini terjadi pada 
hampir semua UIN di Indonesia. Lha STAIN yang dimiliki sekarang 
adalah bagaimana caranya bisa merespon masalah nasional yang meliputi 
krisis moral KKN. Ini peluang sekaligus tantangan. Ini harapan bagi para 
alumni STAIN untuk menembus pasar kerja...”. Peneliti: ”Ini kan tidak 
riil, maksud saya peluang kerja terlalu berlebihan. Lembaga-lembaga 
formal sebagai user kan belum ada , gimana?”. Informan: ”...Lha justru 
karena itu, ini tantangan, tandasnya!”. 

 
 

11. Kami tidak pernah mengambil keputusan tanpa informasi yang jelas. 
Peneliti: ”...tapi beberapa keputusan selama Senat yang sebelum Senat 
yang sekarang diambil berdasarkan informasi yang katanya tidak berani 
untuk dikonfrontir dengan fakta di lapangan.? Beberapa sumber 
mengatakan bahwa keputusan Senat yang dulu lebih banyak bersifat 
politis? Informan:”...saya kira tidak!!!” 

12. Saya tidak tahu! 
13. Oh Jelas. Sebenarnya saya tidak sepakat dengan adanya kelompok-

kelompok itu. Perbedaan itu biasa. Tapi saya tidak membuat kelompok. 
Ini karena di STAIN ada kelompok Dosen dan Karyawan yang 
menamakan dirinya sebagai kelompok Perubahan Sistem. Saya tidak 
sepaham dengan kelompok itu. Oleh karenanya saya dan beberapa teman 
yang sekarang menjadi para mantan pejabat dianggapnya sebagai 
kelompok status quo. Sampai sekarang saya tidak bisa menerima 
kehadiran kelompok perubahan Sistem. Perubahan sistem yang sekarang 
menurut saya berubah menjadi lebih buruk dari pada sistem yang lama. 

 
 

14. Saya sebagai anggota senat yang sekarang menjadi anggota aktif sebagai 
perwakilan unsur Dosen dari jurusan Syari’ah, saya melihat bahwa ketika 
dulu, Senat yang lama, saya dan teman-teman di senat selalu memutuskan 
masalah melalui musyawarah. Berbeda dengan yang sekarang. Dikit-dikit 
Votting. Kami kan selalu kalah suara. Karena anggota senat yang 
sepaham dengan kami hanya 4 orang dari 17 anggota Senat STAIN. Kan 
tidak selalu yang mayoritas memiliki jaminan sebuah keputusan yang 
diambil itu lebih baik dan benar. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
 
 
Bentuk    : Informal Tidak terstruktur 
Nama Informan  : M.Saikhan Mukhid, M.Pd  
Jabatan di Senat  : Sekretaris Senat 
Unsur : Pejabat (Kepala Pusat penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (P3M) 
Tanggal   : 29 Desember 2006 
Tempat    : Kantor P3M 
Hari     : Jumat 
Pukul    : 09.00 s/d 10.00 WIB 
 
 
 

Transkrip Wawancara langsung 

 
Pertanyaan: 

1. Apa yang Bapak ketahui tentang tugas dan wewenang Senat STAIN 
Kudus? 

 
Jawab: 

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Senat STAIN Kudus. 
Saya melihat ada perbedaan pelaksanaan tugas dan wewenag 

Senat STAIN Kudus. Dalam STATUTA STAIN Senat adalah lembaga 
normatif dan perwakilan tertinggi di STAIN Kudus yang memiliki tugas 
untuk merumuskan kebijakan akademik dan menilai prestasi dan 
kecakapan akademik civitas akademika. Menyoal tentang Struktur 
organisasi Senat, Ketua Senat STAIN Kudus dan Ketua STAIN dijabat 
oleh orang yang berbeda. Hal ini tidak lajim terjadi di perguruan tinggi, 
baik itu perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah 
tinggi, akademik  dan politeknik. Di dalam Statuta PP No.60  tahun 1999 
dan di dalam STATUTA STAIN Senat di pimpin oleh seorang Ketua. 
Yang dimaksud Ketua di sini adalah Ketua d Sekolah Tinggi tersebut. 
Ini bukan hanya lajim atau tidak lajim. Karena perubahan pengertian 
Ketua STAIN dan Ketua Senat dijabat oleh orang yang berbeda sehingga 
berkonsekwensi terhadap tugas dan wewenang SENAT. Setelah adanya 
pemisahan jabatan Ketua Senat dan Ketua STAIN, Keberadaan lembaga 
Senat berubah fungsi lebih menjadi lembaga perwakilan tertinggi yang 
yang memiliki tugas sebagaimana lembaga legislatif dalam teori trias 
politika. Dan Ketua STAIN dan pembantun-pembantunya dipahami 
sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan mandat dari Senat. 
Seolah-olah anggota yang duduk di lembaga Senat terdiri dari orang-
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orang yang bukan pejabat di STAIN saja saja. Sementara di dalam alur 
berfikir teori trias politika anggota Senat bukanlah merangkap sebagai 
anggota kabinet atau anggota eksekutif. Senatlah yang 
bertanggungjawab tertinggi dari keputusan yang diambil oleh lembaga. 
Sementara di dalam STATUTA maupun di dalam PP No 60 tahun 1999 
bahwa penanggungjawab keputusan tertinggi adalah Pimpinan. Yang 
dimaksud dengan pimpinan di sini adalah Rektor atau Ketua atau 
Direktur dengan Pembantu-pembantunya.  

 
Pertanyaan: 

2. Bagimana sistem pengambilan keputusan Senat STAIN Kudus? 
 

   Jawab: 
 

2. Semenjak kedudukan, tugas dan wewenag Senat telah bergeser dari 
STATUTA seluruh komponen yang terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan berada pada kekuasaan Senat. Banyak keputusan yang telah 
diatasnamakan sebagai keputusan Senat. Mulai tentang tidak boleh 
mengajar bagi dosen yang belum S2-nya selesai. Dosen harus ngantor 5 
tahun semenjak menerima SK fungsional Dosen. Seluruuh kenaikan 
jabatan fungsional harus mendapatkan persetujuan dari forum Senat tanpa 
ada klarifikasi. Banyak keputusan-keputusan yang sebenarnya itu menjadi 
tanggungjawab Ketua STAIN diambil alih oleh Senat. Tapi kemudian 
ketika peneliti dan saya  mencari dokumentasi dan berkas-berkas 
administratif yang merupakan surat-surat keputusan Senat tidak 
ditemukan. Tidak ada. Dan ketika dikonfirmasi tentang catatan rapat, 
kapan, hari apa di mana, siapa saja yang ikut, apakah keputusan tersebut 
betul menjadi wewenang Senat ataukah juga setiap keputusan yang 
diambil telah mendapatkan persetujuan dari anggota rapat. Itu semua tidak 
jelas. Tiba-tiba saja muncul sebuah keputusan baru. Dan bahkan jarang 
sekali para dosen dan karyawan yang tahu tentang beberapa keputusan 
yang telah diambil oleh Senat. Kurang ada sosialisasi dari keputusan-
keputusan yang diambil oleh Senat. Selama 2 tahun terakhir banyak 
kebijakan-kebijakan yang diambil pimpinan yang diatasnamakan 
keputusan Senat. Membangun image bahwa Senat adalah lembaga 
legislatif tertinggi ternyata sangat efektif. Ini kenyatan. Saya berani 
mempertanggungjawabkan demi kebenaran. Sebenarnya bila dicermati 
beberapa keputusan yang diambil oleh Senat adalah demi tujuan-tujuan 
yang baik dan demi pengembangan STAIN, hanya karena proses 
pengambilan keputusan kurang melibatkan pihak-pihak terkait, di samping 
antara tujuan pengambilan keputusan dan kemampuan yang dimiliki oleh 
lembaga kurang memadahi sehingga sebuah keputusan yang baik, tapi 
dengan prosedur pengambilan keputusan yang kurang efektif, berdampak 
pada terhambatnya tujuan-tujuannya yang dicapai dari keputusan yang 
diambil. Bahkan tidak jarang keputusan yang diambil menimbnulkan 
masalah baru yang jauh lebih rumit. 
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Sering sebuah keputusan yang diambil tidak berdasarkan informasi 
yang cukup memadai dari sebuah masalah yang akan dicari jalan 
keluarnya, sehingga keputusan yang diambil terkesan dipaksakan. Di 
samping itu faktor-faktor yang menyangkut lingkungan internal dan 
eksternal lembaga kurang mendapatkan pertimbangan yang obyektif. Di 
antara yang menyangkut  faktor internal lembaga adalah kekuatan-
kekuatan  yang dimiliki oleh lembaga yang di dalamnya menyangkut SDM 
Dosen, karyawan, kualitas dan kuantitas mahasiswa dan sarana prasarana 
terlebih menyangkut system informasi yang dimiliki oleh STAIN Kudus. 
Sedangkan yang menyangkut faktor eksternal lembaga STAIN adalah 
semua intansi yang berada di luar STAIN kudus baik itu intansi swasta 
atau pemerintah, baik itu instansi pendidikan maupun tidak, para stake 
holders, idiologi, politik, social, budaya dan  ekonomi. Ke dua faktor 
internal dan eksternal tersebut ketika akan mengambil keputusan harus 
diperhatikan. Mengabaikannya, akan berdampak kepada keputusan yang 
salah dan memperburuk lembaga. Ada banyak beberapa keputusan yang 
telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan bahkan menimbulkan 
demonstrasi di terutama di kalangan mahasiswa. 

Saya melihat juga bahwa sebuah keputusan lebih mengedepankan 
pertimabngan-pertibangan rasionalitas dari pada pertimbangan etika dan 
nilai. 
Perubahan tugas dan komposisi Senat ini berdampak kepada keputusan-
keputusan yang telah diambil oleh Senat menimbulkan gejolak di kampus 
baik dari kalangan dosen maupun kalangan mahasiswa dan para pegawai. 
Keputusan tentang Visi dan misi STAIN ini keputusan strategis yang 
menimbulkan gejolak perlawanan.Menyangkut keputusan Senat yang 
menyangkut bidang akademik adalah keputusan dalam menentukan PIP 
(Pola Ilmiah Pokok)  yaitu IIT (ilmu Islam Terapan). Ini dipahami oleh 
sebagian besar dosen sebagai Keputusan yang tidak bertolak dari 
kemampuan SDM yang dimiliki oleh STAIN Kudus serta tidak didukung 
oleh peluang riil di lingkungan STAIN baik lingkungan secara local 
maupun nasional. PIP Ilmu Islam terapan berpengeruh terhadap semua dan 
seluruh desain kegiatan akademik. Mulai dari kurikulum, desain 
pembelajaran, KKN, tema-tema penelitian dan karya ilmiah hingga 
menyangkut penilaian akademik kepada para dosen . penilaian kredit 
akademik dosen ini akan berpengaruh kepada kenaikan jabatan fungsional 
dosen. Suasana kampus menjadi kurang kondusif untuk pembelajaran. 
Perbedaan pada tingkat dosen membuat kinerja para dosen menurun. 
Kebebasan mimbar akademik sulit ditemukan diforum ilmiah di STAIN. 
Pola hubungan kerja antara Senat dan pimpinan yang mengikuti pola trias 
politika inilah semua keputusan yang diambil oleh Senat dianggap sudah 
final dan tidak bisa ditinjau. Wakil dosen yang duduk di Senat jumlahnya 
sangat sedikit yaitu hanya 5 orang dari 18 orang anggota Senat. Jumlah 
Dosen yang sedikit ini akan tidak banyak mendapatkan kekuatan suara, 
karena ketika Senat memutuskan masalah yang forum berselisih maka 
teknik votting adalah jalan keluarnya. 
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Keputusan Senat yang yang menimbulkan respon negatif dari tingkat 
dosen adalah keputusan Senat tentang SMMD (standar minimal mutu 
dosen). Inti dari keputusan ini targetnya adalah untuk peningkatan kualitas 
mutu dosen demi pengembangan STAIN. Semua civitas akademika 
terlebih kalangan dosen semua sepakat dengan tujuan dan target keputusan 
SMMD ini. Tetapi teknisnya dinilai sangat politis, terlebih keputusan ini 
muncul pada saat menjelang suksesi di STAIN. Secara garis besar 
peraturan yang ada di dalam SMMD in adalah bahwa untuk pengajuan 
kenaikan jabatan fungsional dosen harus mengikuti audisi atau ekspos di 
dalam forum audisi. Nama forum audisi ini disesuaikan dengan kenaikan 
jabatan seorang dosen. Apabila dari asisten mau naik ke lector, maka 
forum audisi tersebut adalah forum lector. Dari lector mau naik ke guru 
besar maka forumnya adalah guru besar. Sedangkan guru besar di STAIN 
hanya satu, yaitu Ketua STAIN Kudus. Dan persyaratan untuk jabatan-
jabatan structural secara administratif terkait dengan jabatan fungsional 
seseorang dan DUK (daftar urutan kepegawaian). Teknis inilah yang 
menjadi konflik. 
Keputusan ini bila dijalankan akan memperburuk pengelolaan SDM Dosen 
di lingkungan STAIN Kudus. Sekarang ini, berdasarkan data 70% dari 
jumlah dosen dari Mereka hanya menduduki jabatan fungsional asisten 
ahli. Rata-rata dari Mereka sudah bekerja selama 7 tahun di STAIN. Ini 
akan mengahmbat proses akreditasi dan pengembangan prodi sebagai 
bagian dari tuntutan masyarakat dan tuntutan pengembangan STAIN 
dalam pengertian yang luas. 
Saya melihat sendiri dalam banyak kesempatan bahwa di lembaga ini ada 
kelompok-kelompok yang berbeda pendapat atau jika tidak mau dikatakan 
sebagai konflik. 

 
 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 
 
Bentuk   : Informal 
Informan  : Drs.Wahib Syakour 
Jabatan di Senat : Anggota 
Unsur   : Perwakiklan Dosen Da’wah 
Tanggal  : 27 Desember 2006 
Hari   : Rabu 
Tempat  : Kantor Puskom STAIN Kudus 
Pukul   : 13.30 s/d 14.30 WIB 
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Ia mempermasalahkan legalitas Senat yang sekarang, yaitu setelah kepemimpinan 
berganti dari Prof. Dr. Muslim A. Kadir ke Dr. Masyharuddin, M.Ag. Bagaimana 
bisa muncuk SK Senat yang baru sementara SK Senat yang lama tidak ada proses 
pemberhentian. Karena ini hingga akhirnya Drs. Wahib Syakour tidak berkenan 
untuk hadir di dalam rapat-rapat Senat. Ia menjelaskan bahwa kepengurusan Senat 
ada periodenya dari tahun berapa ke berapa. Dan di dalam STATUTA STAIN 
Kudus Senat melaksanakan tugasnya selama 4 tahun.  
Ia menceritakan bahwa pemisahan ketua STAIN dan Ketua Senat ada latar 
belakang historisnya. Waktu itu 4 tahun pertaman kepemimpinan                     
Prof. Dr. Muslim A.Kadir, MAI dipandang terlalu otoriter sehingga perlu kontrol. 
Di sinilah kemudiain muncul pemahaman bahwa Ketua haruslah orang yang 
berbeda dengan Ketua STAIN. Analog Trias politika mewarnai pemahamam 
susunan, kedudukan wewenang dan tugas Senat STAIN. Menurutnya, Prof. Dr. 
Muslim A.Kadir, MAI sangat berhati-hati dengan soal keuangan, sehingga perlu 
ada orang yang terpisah dari dirinya yang akan mengaudit soal keuangan. Ini 
melengkapi alasan mengapa sempat pemisahan Ketua Senat dan Ketua STAIN 
terjadi. 
Keputusan Senat yang menyangkut PIP (Pola Ilmiah Pokok) Islam terapan. 
Keputusan Senat tentang KKN. Bahwa KKN yang diselenggarakan di STAIN 
harus include dan merupakan satu kesatuan dengan dengan PIP STAIN, yaitu 
Islam terapan. Sehingga design KKN yang ada di STAIN Kudus adalah KKN 
yang berbasis pada keberagaman. Model sangat berbeda dengan KKN 
konvensional di mana mahasiswa pada KKN berbasis keberagamaan kegiatannya 
lebih menekankan kepada proses penelitian dan pertemuan terstruktur dengan 
Dosen pembimbing di lapangan, Peserta KKN tidak standby di posko. 
Masih keputusan Senat yang menyangkut dengan KKN berbasi keberagamaan. 
Bahwa persyaratan Dosen untuk menjadi DPL KKN adalah minimal orang-orang 
yang telah mengikuti pelatihan pembimbing DPL KKN berbasis keberagamaan.  
Keputusan Senat tentang rekomendasi kepada Cados atau dosen yang mengajukan 
kenaikan jabatan fungsional. 
Keputusan Senat tentang SMMD Senat kan memang harus merumuskan landasan 
normatifnya. Ini bertujuan bagus untuk pengembangan STAIN tentang teknisnya 
yang didemo oleh sebagian besar mahasiswa adalah karena Mereka terlalu takut 
sebelum betul-betul melewati proses audisi Dosen. Padahal itu hanya kecemasan 
Mereka yang tidak suka secara berlebihan. 
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