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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian 

1. Latar Belakang Lembaga 

Alamat Kementrian Agama Institut  Agama Islam (IAIN) Negeri Palangka 

Raya Kalimantan Tengah adalah Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111. Telpon (0536) 3226356 Fax. 

3222105. Email: stainpalangkaraya@kemenag.go.id Website: 

http//stainpalangkaraya.ac.id
1
 

Sejarah awal IAIN Palangka Raya dimulai dengan lembaga bernama 

Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya yang diresmikan Rektor IAIN 

Antasari Banjarmasin, H. Mastur Jahri, MA pada tahun 1972. Lembaga ini 

didirikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga guru Agama Islam di 

Kalimantan Tengah. Pada tanggal 13 Nopember 1975 Fakultas ini memperoleh 

status terdaftar berdasarkan surat keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI 

Nomor: Kep/D.V218/1975.
2
 

Pada periode 1975-1980, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya 

belum mengalami kemajuan yang berarti. Ketika itu mahasiswa yang mampu 

menyelesaikan studi hanya 6 orang pada jenjang sarjana muda. Kemudian pada 

tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya bergabung dalam 

Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (BKS-PTAIS) se 

                                                           
1
Abdul Qodir, dkk, Bunga Rampai, Pemikiran, Pengajian dan Pemaknaan Alih Status STAIN 

Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya 2015. 
2
Tim, Profil Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2011, Palangka Raya: 

IAIN Palangka Raya, 2012, h. 2. 
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Indonesia. Berdasarkan surat BKS-PTAIS dengan Nomor: 008/104/0/BKS-

PTAIS/1985 tertanggal 19 Januari 1985 Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah 

Palangka Raya secara resmi diterima menjadi anggota Kopertis IV Surabaya.
 

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1988 

dan Keputusan Menteri Agama RI tertanggal 9 Juli 1988, Fakultas Tarbiyah 

Al-Jami'ah Palangka Raya menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri yang merupakan 

bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin. Kemudian untuk 

lebih mengembangkan lembaga pendidikan Islam ini, berdasarkan Keputusan 

Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 

301 tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya berubah 

status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan 

perubahan status tersebut memberikan peluang kepada STAIN Palangka Raya 

untuk menerapkan manajemen sendiri, mengembangkan kelembagaan, jurusan 

dan program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
3
  

Perubahan menjadi IAIN Palangka Raya ditandai dengan penandatanganan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka 

Raya menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangka raya oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (2004-2014) pada Jum‟at, 17 Oktober 2014 atau 3 hari 

sebelum peralihan kekuasaan, 20 Oktober 2014 kepada Presiden baru terpilih, 

Joko Widodo. 

                                                           
3
Ibid, h. 2. 
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1. Pelaksana Akademis di IAIN Palangka Raya terdiri dari 4(empat) Fakultas 

dan 1(satu) Pascasarjana dengan Struktur seperti ditetapkan pada organisasi 

dan tata kerja, adalah: 

a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

1) Jurusan Tarbiyah 

- Pendidikan Agama Islam (PAI) 

- Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

- Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

- Prodi Pendidikan Raudhatul Anfhal (PGRA) 

2) Jurusan Pendidikan Bahasa 

- Tadris Bahasa Inggris (TBI) 

- Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

3) Jurusan Pendidikan MIPA 

- Prodi Tadris Fisika (TFS) 

- Prodi Tadris Biologi (TBG) 

b. Fakultas Syariah 

1) Jurusan Syariah 

- Prodi Al-Akhwah\l Asy-Syakhsiyyah (AHS)  

- Prodi Hukum Syariah 

- Prodi Zakat dan Wakaf (ZW) 

c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

1) Jurusan Ekonomi Islam 

- Prodi Ekonomi Syariah (ESY) 

- Prodi Perbangkan Syariah (PBS) 

d. Fakultas Usuluddin, Adab, dan Dakwah 

1) Jurusan Usuluddin 

- Prodi Ilmu Al-Quran 

2) Jurusan Adab 

- Prodi Bahasa dan Sastra 

- Prodi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

3) Jurusan Dakwah dan Komonikasi Islam 

- Prodi Bimbingan dan Koseling Islam (BK) 

- Prodi Komonikasi dan penyiaran Islam (KPI) 

e. Pascasarjana 

1) Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

2) Prodi Magister Ekonomi Syariah (ESY) 

3) Prodi Magister Hukum Islam (MHK)
 4

 

 

 

 

                                                           
4
SK Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Nomo: 80 Tahun 2015 tetntang 

Penetapan Nama Fakultas, Jurusan dan Program Studi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri 

Palangka Raya. 
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2. Sejarah Perjuangan Pemimpin IAIN di Palangka Raya Kalimantan Tengah 

Wujud nyata dari rentetan peristiwa sejarah yang terukir melalui dakwah Umat 

Islam Kalimantan Tengah di Bumi Tambun Bungai,  Bumi Pancasila, yaitu 

lahirnya Institut Pendidikan Tinggi Agama Islam, melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

No. Tahun Nama Pimpinan Jabatan Lembaga  

1 1972 – 1977 H. M. Imran Yusuf Pjs. Dekan Fakultas 

2 1977 – 1984 Drs. Soeparman Pjs. Dekan Fakultas 

3 1984 – 1988 Drs. M. Husein Dekan  Fakultas 

4 1988 – 1997 Drs. H. Syamsir S, MS Dekan  Fakultas 

5 Juni - Nop 1997 Drs. H. Syamsir S, MS Pjs. Dekan Fakultas 

6 Nop 1997 - Juli 2000 Drs. Marjudi, SH Pjs. Dekan Fakultas 

7 2000 – 2004 Drs. A. Syar‟i, M.Pd Ketua STAIN 

8 2004 – 2008 Drs. A. Syar‟i, M.Pd Ketua STAIN 

9 2008 – 2012 Dr. Khairil Anwar, M.Ag Ketua STAIN 

10 2012 – 2015  Dr. Ibnu A.S. Pelu SH, 

MH 

Ketua  STAIN 

11 2015 – 2019 Dr. Ibnu A.S. Pelu SH, 

MH 

Rektor IAIN
5
 

 

a. Periode tahun 1972-1977 

Berdirinya Fakultas Tarbiyah Al-Jami‟ah Palangka Raya di bawah pengelola 

pembinaan Yayasan Fakultas Tarbiyah Palangka Raya, dengan ketua adalah H. 

M. Darlan A. M Adjeh dan sekertaris adalah Drs. H. Sholeh Baharuddin. 

Pengelola tetnis, yaitu: Dekan  Fakultas Tarbiyah Al-Jami‟ah Palangka Raya 

KH. M. Imbran Yusuf. Lahirnya Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di 

Kalimantan Tengah merupakan bagian dari gagasan para tokoh-tokoh Islam  

untuk mempersiapkan calon guru agama Islam. Di antara tokoh-tokoh Islam 

adalah : KH. M. Amberi Lihi, KH. M. Imran Yusuf, H. Anang Husein, KH. 

                                                           
5
Tim Penyusun, Profil Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2011, 

Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2012, h. 2. 
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Busra Khalid dan Drs. H. Syamsuddin Thohir sebagai Kepala Kantor Wilayah 

Depertemen Agama Kalimantan Tengah.
6
 

b. Periode tahun 1977-1984 

Ditetapkanlah Pjs Dekan Fakultas Tarbiyah Al Jami‟ah Palangka Raya, 

berdasarkan keputusan Yayasan Fakultas Tarbiyah Nomor: YFT/PR/SK-

02/1977, tanggal 28 Oktober 1977, dengan komposisi: bertindak sebagai dekan 

adalah Drs. Soeparman, sekertaris adalah Drs. H. Moch. Shaleh Bahauddin, 

dan staf administrasi adalah Drs. Nordin Ady.
7
 

c. Periode tahun 1984-1987 

Dalam upaya kesinambungan kepemimpinan, maka berdasarkan Keputusan 

Yayasan Fakultas Tarbiyah Palangka Raya, Nomor: YFT/PR/SK-01/1984, 

tanggal 25 Jumadil Awal 1404 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari 1984 

M ditetapkanlah Pimpinan Fakultas Tarbiyah Palangka Raya untuk masa bakti 

1984-1987, yang terdiri dari: sebagai Dekan adalah Drs. H. Muh. Husein, wakil 

dekan adalah Drs. Thahir Abubakar, dan sekertaris adalah Drs Abubakar H. 

Muhammad.
8
 

d. Periode tahun 1987-1997 

Terjadinya perubahan status Fakultas Tarbiyah Al Jami‟ah Palangka Raya 

menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya. Perubahan ini 

berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor. 9 Tahun 1988. Tanggal 9 Juli 

1988. Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya sebelumnya merupakan 

                                                           
6
Abdul Qodir, dkk, Bunga Rampai, Pemikiran, Pengajian dan Pemaknaan Alih Status STAIN 

Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015, h. 47. 
7
Ibid, h. 47. 

8
Ibid, h. 47. 



55 
 

 
 

relokasi salah satu Fakultas Negeri di lingkungan IAIN Surakarta Jawa tengah, 

yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, dengan Dekan adalah Drs. Syamsir 

Salam, Ms, Plt Pembantu I adalah Drs. Ahmad Syar‟i, Plt. Pembantu Dekan II 

adalah Drs. M. Marjudi, SH, Plt. Pembantu Dekan III adalah Drs. Abubakar, 

HM, Ketua Jurusan PAI adalah Dra. Hj. Zurinal Zain dan pelaksana tugas Tata 

Usaha adalah Ideham Abd. Samad.
 9

 

e. Periode Juni-Nopember 1997 

Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya, berubah status menjadi 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, berdasarkan 

Surat Keputusan RI No. 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 301 tah 1997 dengan Ketua STAIN adalah Drs. H. Syamsir Salam, 

MS.
10

 

f. Periode Nopember 1997-Juli 2000 

Masa adalah masa transisi dengan Pjs. Ketua STAIN Palangka Raya adalah 

Drs. H. Marjudi, SH, dengan Pembantu Ketua I adalah Drs.. Ahmad Taufik, 

Pembantu Ketua II adalah Drs. Jirhanuddin, M. Ag, dan Pembantu Ketua III 

adalah Drs. Normuslim, M. Ag dan Kabag Tata Usaha adalah Drs. Sangidun.
11

 

g. Periode tahun 2000-2004 

Sebagai Ketua adalah Drs. H. Ahmad Syar‟i, M. Pd, sebagai Pembantu Ketua I 

adalah Drs. H. Abubakar HM, M.Ag, sebagai Pembantu Ketua II adalah Drs. 

H. Abdul Qodir, M.Pd, sebagai Pembantu Ketua III adalah Dr. H. Khairil 

                                                           
9
Ibid, h. 47. 

10
Ibid, h. 47. 

11
Ibid, h. 48. 
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Anwar, M.Ag, dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Mahyuddin Effendy, 

SH.
12

 

h. Periode tahun 2004-2008 

Sebagai Ketua adalah Drs. H. Ahmad Syar‟i, M. Pd, sebagai Pembantu Ketua I 

adalah Drs. H. Sardimi M.Ag, sebagai Pembantu Ketua II adalah Drs. H. 

Jirhanuddin, M.Ag, sebagai Pembantu Ketua III adalah Drs. H. Mazrur, M.Pd, 

dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Hartani, M.Si.
13

 

i. Periode tahun 2008-2012 

Sebagai Ketua adalah Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, sebagai Pembantu Ketua I 

adalah Drs. H. Abubakar HM, M.Ag, sebagai Pembantu Ketua II adalah Drs. 

H. Sardimi M.Ag, sebagai Pembantu Ketua III adalah Dra. Hj. Hamdanah, 

M.Ag, dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Hartani, M.Si.
14

 

j. Periode tahun 2012-2015 

Ketua adalah Dr. Ibnu A.S Pelu SH, MH, Wakil Ketua Bidang Akademik dan 

Pengembangan Kelembagaan adalah Drs. Fahmi, M.Pd, Wakil Ketua Bidang 

Administrasi Kepegawaian dan Keuangan adalah Fadli Rahman, M.Ag, dan 

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Harles Anwar, 

M.Si, dan Kabag Tata Usaha adalah Hartani, M.Si.
15

 

k. Periode tahun 2015-2019 

Pada tahapan ini, STAIN menjadi IAIN. Rektor adalah Dr. Ibnu A.S Pelu SH, 

MH. Sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan 
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Ibid, h. 48. 
13

Ibid, h. 48. 
14

Ibid, h. 48. 
15

Ibid, h. 48. 
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Kelembagaan adalah Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd, Wakil Ketua Bidang 

Administrasi Kepegawaian dan Keuangan adalah Fadli Rahman, M.Ag, dan 

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Harles Anwar, 

M.Si, dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian: Drs. H. Amal 

Fathullah, M.Pd. 

Lahirnaya IAIN Palangka Raya yang dikukuhkan melalui Perpres Nomor: 

144 tahun 2014 dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dalam lembar 

negara RI Nomor 285, merupaka sejarah penting dan startegis sekaligus 

memiliki nilai monumental dalam kontelasi politik kenegaraan, sehingga 

kehadiran IAIN menjadi bagian integral dari kebutuhan  masyarakat Islam di 

Kalimantan Tengah dalam menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Begitu pentingnya upaya peningkatan kualitas yang berkelanjutan, 

karena tanpa upaya yang bersungguh-sungguh, maka mustahil akan 

memperoleh hasil maksimal.
16

 

4. Struktur Organisasi/Lembaga  

Bagan struktur organisasi/lembaga terdiri dari bagan Struktur Organisasi 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, bagan struktur Organisasi 

Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Dekan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan Direktur Pascasarjana Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terlampir 
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a. Bagan Struktur Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. 

Terlampir  

b. bagan struktur Organisasi Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Palangka Raya. Terlampir  

c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Palangka Raya. Terlampir  

d. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya 

e. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya 

3. Alih Status STAIN Menuju IAIN Palangka Raya 

 Peralihan status menjadi IAIN Palangka Raya adalah harapan besar 

seluruh civitas akademik STAIN Palangka Raya dan masyarakat muslim 

Kalimantan Tengah pada umumnya. Banyak alasan yang melatar-belakangi 

harapan ini. 

a. Alasan Geografis 

Saat ini STAIN Palangka Raya merupakan satu-satunya perguruan tinggi 

Islam terbesar di jantung ibukota provinsi Kalimantan Tengah, daerah dengan 

kemajemukan budaya dan agama yang unik. Wilayah propinsi Kalimantan 

Tengah yang meliputi 15.356.495 Ha atau satu setengah kali (1,5X) lipat luas 

Pulau Jawa juga menawarkan potensi ekonomi besar terpendam. STAIN 

Palangka Raya berada tepat diperlintasan darat seluruh propinsi di pulau 

Kalimantan, Propinsi ini terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota. 
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b. Alasan Demografis 

Populasi penduduk Kalimantan Tengah sebesar 2.234.813 jiwa (berdasarkan 

Proyeksi Data Sensus Penduduk tahun 2012). Populasi besar ini diprediksi 

semakin bertambah 2.368.237 jiwa di tahun 2015 dan mencapai  3.414.400 

pada akhir 2025. 

c. Alasan Budaya dan Agama 

Dari aspek budaya dan kesukuan, populasi penduduk bersuku Dayak 

mendominasi berjumlah 50, 43% dari keseluruhan jumlah penduduk 

Kalimantan Tengah. Berikutnya berturut-turut populasi berdasar suku yaitu 

Banjar (23,03%), Jawa (21,43%) dan lain-lain. Dari jumlah tersebut, agama 

mayoritas adalah Islam (74,42%), kemudian Kristen (16,03%), Katolik 

(16,03%), Hindu (1,59%), Budha (0,11%) dan lain-lain. 

d. Alasan Sosio-ekonomi 

Saat ini jumlah siswa sekolah di Kalimantan Tengah mengalami 

perkembangan pesat. Hingga tahun ajaran 2011/2012, total jumlah siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) berjumlah 63.398, siswa Sekolah 

Menegah kejuruan 17.298 orang. Sehingga jumlah total siswa 80.696 

orang. Dari jumlah tersebut, siswa Sekolah Menengah Atas dan Madrasah 

Aliyah di Kalimantan Tengah dan sekitarnya merupakan pangsa pasar 

mahasiswa bagi  STAIN Palangkaraya. Hal ini terbukti dengan semakin 

meningkatnya animo masyarakat Kalteng terhadap institusi Islam satu-satunya 

di propinsi ini. Terbukti, jumlah penerimaan mahasiswa baru senantiasa 

memiliki grafik positif dari tahun ke tahun. Itu berarti kepercayaan masyarakat 
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semakin baik terhadap kualitas akademik saat ini. Hal ini sangat realistis 

melihat kualitas pengelolaan semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Berikutnya dari aspek ekonomi. Kalimantan Tengah sebagai propinsi yang 

memiliki potensi sumberdaya alam melimpah masih terbatas oleh sumber daya 

manusia professional yang berkarakter Islami. Keadaan ini menawarkan 

peluang bagi lulusan STAIN Palangka Raya untuk mengisi kekosongan yang 

ada. Apalagi, lulusan institusi pendidikan ini terbukti cukup aktif mewarnai 

kehidupan masyarakat Kalimantan dalam berbagai aspek kemasyarakatan. 

e. Alasan sosiologis. 

Secara sosiologis, perubahan bentuk STAIN menjadi IAIN 

menggambarkan terjadinya pengembangan kajian studi yang digeluti selama 

ini. Ketika masih berbentuk STAIN fokus kajian terbatas pada studi-studi 

keagamaan, pada penyiapan tenaga profesional guru agama pada madrasah dan 

sekolah umum, tenaga hakim agama, imam masjid dan muballigh. Dibukanya 

prodi-prodi umum seperti Tadris bahasa Inggris (TBI), Tadris Biologi (TBG), 

dan Tadris Fisika (TFS) memberikan pilihan beragam bagi kebutuhan 

pendidikan masyarakat Kalimantan Tengah. Ketika berubah menjadi IAIN 

Palangka Raya kelak diharapkan bidang keilmuan semakin beragam  yang 

mencakup Jurusan keagamaan seperti Tarbiyah, Syariah, dan Dakwah serta 

juga Jurusan umum lainnya. Selain itu, STAIN Palangka Raya dalam rangka 

mempersiapkan alih status menjadi IAIN, telah menyiapkan pembukaan 

sejumlah prodi baru seperti: Akuntansi Syariah, Informasi Islam dan Ilmu 

Perpustakaan, Islam lokal dan Multikultural, Manajemen Pendidikan Islam, 
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dan lain-lain. Langkah ini merupakan sasaran antara untuk berubah menjadi 

Universitas Islam Negeri (UIN) pada dekade mendatang, dimana fokus kajian 

menjadi lebih luas lagi, bukan hanya kajian ilmu-ilmu keislaman tetapi juga 

kajian ilmu-ilmu umum. Hal ini dimaksudkan sebagai mengintegrasikan nilai-

nilai keislaman dengan ilmu umum untuk menghilangkan dikhotomi ilmu 

agama dan ilmu umum, sebagaimana harapan masyarakat Muslim Kalimantan 

Tengah. 

f. Alasan Historis dan Ekonomi 

Perubahan alih status STAIN Palangka Raya menjadi Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN), dikarenakan STAIN Palangka Raya memiliki akar 

sejarah yang panjang dalam penyebaran dakwah Islam di Kalimantan tengah. 

Selain,  telah memenuhi syarat ditingkatkan statusnya menjadi IAIN, STAIN 

Palangka Raya  telah memiliki Dosen negerinya berjumlah 87 orang dan 48 

tenaga kependidikan, Doktornya 9 orang dan S2-nya berjumlah 78 orang. 

Keunggulan STAIN Palangka Raya terutama di bidang kajian Islam dan 

Multikultural. Selain itu, mulai tahun 2012 STAIN Palangka Raya menerapkan 

konsep Pesantren Mahasiswa (Ma’had Al-Jami’ah) dalam mengembangkan 

pendidikan integrative berkarakter Islami (Akhlaqul Karimah). Ma’had Al-

Jami’ah dengan fasilitas gedung berlantai empat diperuntukkan bagi seluruh 

mahasiswa baru STAIN Palangka Raya. 

Setelah jadi IAIN jelas ada tuntutan peningkatan kualitas, sebagai 

Perguruan Tinggi Islam untuk memenuhi kebutuhan dan animo Masyarakat 

Kalimantan Tengah. Salah satu alasan mendasar karena Palangka Raya secara 
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historis sebagai pusat pengembangan agama Islam, IAIN Palangka raya 

nantinya berusaha merevitalisasi bidang keilmuan dengan penambahan 

sejumlah prodi baru. Pada waktu didirikan 1997, hanya ada Fakultas Tarbiyah 

di Palangka Raya yang merupakan cabang IAIN Antasari Banjarmasin 

berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 serta 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 301 tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN 

Antasari Palangka Raya berubah status menjadi STAIN Palangka Raya. 

Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya, STAIN Palangka Raya berkembang 

pesat dengan pembukaan prodi-prodi baru seperti: PAI (1997) Ahwal 

Syakhsyiyah dan Dakwah ( 1998), Tadris Bahasa Inggris dan Tadris Fisika 

(2002), Tadris Biologi (2004), Ekonomi Syariah (2006), Pendidikan Bahasa 

Arab (2009), Hukum Ekonomi Syariah (2011). 

Selain itu, selama ini anggaran pertahun selama berstatus STAIN berkisar 

antara Rp 21- 26 Miliar. Dengan adanya gedung-gedung baru seperti asrama 

mahasiswa, gedung lab terpadu, perpustakaan, dan lain-lain, dana tersebut 

belumlah mencukupi untuk pembiayaan gedung dan belanja pegawai. Dengan 

beralihnya status nanti, anggarannya menjadi Rp 40-45 Miliar, yang 

diharapkan dapat mencukupi pembiayaan selama setahun. Karena perubahan 

alih status STAIN menjadi IAIN merupakan sesuatu yang tak terelakkan baik 

ditinjau dari aspek historis, sosiologis, maupun kebutuhan penyerapan 

anggaran. 

Saat ini berbagai dukungan telah mengalir menuju tekad beralihnya status 

STAIN menjadi IAIN Palangka Raya diantaranya dari Pemerintah Provinsi, 
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Kota, Kabupaten, MUI, Ormas Islam, tokoh-tokoh politik lokal dan nasional, 

masyarakat luas, sekolah/madrasah menengah atas, serta stakeholders lainnya. 

Peralihan status STAIN menjadi IAIN Palangka Raya akan semakin 

membawa angin perubahan yang positif bagi dakwah Islam dan perkembangan 

kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kalimantan Tengah secara khusus 

dan Kalimantan secara umum. 

g. Tim Alih Status menuju IAIN Palangka Raya 2013-2014 

Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, SH, MH (Ketua STAIN P.Raya), Drs. Fahmi, 

M.Pd (Wakil Ketua Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga), Drs. H. 

Abubakar, M.Ag (Ketua Tim), Dr. Abdul Qodir, M.Pd; Luqman Baehaqi, S.S., 

M.Pd, Nurul Wahdah, M.Pd; Dwi Putri, SP.
17
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Luqman Baehaqi, Alih Status STAIN Menuju IAIN Palangka Raya, Palangak Raya: 2013. 
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2. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian diperoleh melalui beberapa instrumen yaitu, catatan 

lapangan, catatan observasi, catatan wawancara dan dokumentasi-dokumentasi. 

1. Temuan Data Model Kepemimpin Periode Nopember-Juli Tahun 2000 

Keterangan dosen-dosen yang menjabat pada periode kepemimpinan Pak 

Marjudi, yaitu:  

Karakter beliau ini lebih kebapak-bapakan, tidak membedakan 

pegawai baru ataupun lama. Ketika memerintah beliau tidak 

menggunakan kalimat instruksi atau menyuruh, tetapi lebih kepada 

meminta tolong.
18

 

 

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa pemimpim pada periode ini 

mempunyai karakter kepemimpinan yang khas dalam memberikan tugas 

kepada bawahan. Pemimpin ini tidak membeda-bedakan bawahan baik yang 

lama atau baru maupun yang mempunyai jabatan tinggi atau rendah 

semuanya diperlakukan sama dalam memberikan tugas maupun dalam 

penyelesaian masalah. 

Pak Marjudi dimutasi ke STAIN Palangka Raya dari Kanwil. Pada 

tahun 1998 terjadi gejolak-gejolak dalam kepemimpinan sehingga 

Pak Syamsir jatuh dan ditunjuklah Pak Marjudi sebagai Pejabat 

Sementara(PJS) tapi kepemimpinan beliau sebagai PJS cukup lama 

sehingga membuat keadaan tidak stabil. Karena keadaan tidak 

stabil, jangankan mengembangkan lembaga proses 

pembelajaranpun tidak berjalan stabil. Akhirnya pada saat itu 

pemerintah mengundang semua dosen ke Kementrian Agama 

untuk pembeharuan pemimpin, karena situasi saat itu tidak stabil 

maka pemilihan dilakukan oleh semua dosen kalau sebelumnya 

hanya dipilih hanya oleh ketua senat saja. Setelah dilaksanakan 

pemilihan terpilihlah saya sebagai ketua STAIN selanjutnya.
19
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Wawancara dengan Sadiani Palangka Raya, senin 31 Agustus 2015. 
19

Wawancara dengan H. Ahamd Syar‟i di Palangka Raya, jumat 11 September 2015. 
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Dari paparan di atas dijelaskan, pada periode kepemimpinan ini 

tidak begitu lama karena pemimpin ini ditunjuk hanya sebagai pejabat 

sementara(PJS) dalam masa transisi sebelum pemilihan ketua STAIN 

selanjutnya. Dalam pemilihan ketua STAIN selanjutnya kantor pusat 

mengundang semua dosen untuk ikut berpartisipasi dalam memilih 

pemimpin yang baru, setelah dilakukan pemilihan yang dilakukan oleh 

semua dosen yang menjabat didalam lembaga maka terpilihlah Bapak 

Akhmad Syar‟i sebagai ketua STAIN Palangka Raya yang baru. 

Pendapat-pendapat diatas relevan dengan model kepemimpinan 

demokratis,  dalam model kepemimpinan demokratis ia tidak bertindak 

diktator sebagaimana model kepemimpinan otoriter, melainkan sebagai 

pemimpin di tengah-tengah bawahan dan anggota-anggotanya. Ia tidak 

menempatkan dirinya sebagai majikan sedangkan bawahannya sebagai 

buruh, melainkan sebagai saudara tua di antara teman-temannya.
20

 

Karena pemimpin tidak menganggap dirinya pemilik lembga atau 

lembaga sebagai milik pribadi dan tidak otoritar dengan memberikan 

tugas dengan memerintah tetapi dengan meminta tolong. 
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Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, 

h. 50. 
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2. Temuan Data Model kepemimpin Periode Thn 2000-2008 

a. Visi, Misi dan Tujuan STAIN Palangka Raya 

1) Visi STAIN Palangka Raya 

Terdepan dalam mengkaji, mengembangkan dan memberdayakan nilai 

dasar islam, memiliki keunggulan intelektual dan sosial dan berakhlakul 

karimah. 

2) Misi STAIN Palangka Raya 

a) Menyiapkan dan menghasilkan sarjana/i intelektual dalam rumpun 

ilmu keislaman yang unggul dalam rumpun emosional, spiritual, sosial 

dan berakhlakul karimah serta mengabdikan ilmunya untuk 

kepentingan masyarakat. 

b) Menyelenggarakan kajian yang relevan, kritis dan aktual untuk 

mengetahui berbagai problem sosial kultural dalam kompetisi global 

yang dilandasi nilai-nilai islam. 

Hasil wawancara dengan pemimpin STAIN periode 2000-2008, oleh 

pak Syar‟i: 

a. Model  dan karakteristik ketua STAIN Palangka Raya 

Saya termasuk salah seorang dari beberapa orang yang mengelola 

STAIN yang menjadi IAIN sekarang ini. Berawal dari Fakultas 

Tarbiyah Al-Jamiah Swasta yang hanya mempunyai program 

sarjana muda saja. Sekitar tahun 1987 lalu dibukalah program 

sarjana Pendidikan Agama Islam (PAI). Disamping usaha para 

tokoh didalam lembaga ada kebijakan pemerintah juga untuk 

menengerikan Fakultas Al-Jamiah ini. Tetapi waktu dinegerikan itu 

lembaga ini tidak berdiri sendiri melainkan bergabung dengan 

IAIN Antasari Banjarmasin yang disebut Fakultas Tarbiya Al-

Jamiah Palangka Raya Cabang  IAIN Antasari Banjarmasin.
21
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Wawancara dengan H. Ahamd Syar‟i di Palangka Raya, jumat 11 September 2015. 
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Dari data di atas dijelaskan bahwa pemimpin periode ini adalah 

salah seorang dari pengelola lembaga ini dari awal berdiri sampai sekarang 

yang benar-benar tau kondisi didalam lembaga sehingga mempermudah 

memajukan lembaga dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada 

walaupun pemimpin ini dipilih dalam keadaan yan tidak stabil. 

STAIN saat itu dipimpin oleh pak Syamsir dari Jambi, kemudian 

dimutasilah pak Marjudi ke STAIN Palangka Raya dari Kanwil. 

Pada tahun 1998 terjadi gejolak-gejolak dalam kepemimpinan 

sehingga Pak Syamsir jatuh dan ditunjuklah Pak Marjudi sebagai 

Pejabat Sementara(PJS) tapi kepemimpinan beliau sebagai PJS 

cukup lama sehingga membuat keadaan tidak stabil. Karena 

keadaan tidak stabil, jangankan mengembangkan lembaga proses 

pembelaranpun tidak berjalan stabil. Akhirnya pada saat itu 

pemerintah mengundang semua dosen ke Kementrian Agama 

untuk pembeharuan pemimpin, karena situasi saat itu tidak stabil 

maka pemilihan dilakukan oleh semua dosen kalau sebelumnya 

hanya dipilih oleh ketua senat saja.
22

 

 

Dari data diatas dijelaskan bahwa pada masa kepemimpinan pak 

Syamsir terjadi permasalahan sehingga harus digantikan sementara oleh 

pak Marjudi sebagai pejabat sementara, karena ststus pak Marjudi hanya 

sementara dengan tenggang waktu yang cukup lama maka timbulah 

masalah yang membuat keadaan tidak stabil dalam pengembangan dan 

peubahan lembaga maka kantor mengundang seluruh dosen untuk 

pemilihan ketua untuk Lembaga STAIN. 

b. Orientasi kepemimpinan dalam methamorfosis STAIN menjadi IAIN 

Palangka Raya. 

 

Sejak awal saya bergabung dengan STAIN  saya banyak terlibat 

dalam pengembangan dan pernah menjabat sebagai PK III dan PK 

I. Kemudian saya diminta teman-teman untuk mencalonkan diri 
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sebagai Ketua STAIN padahal saya belum selesai S2 dan baru mau 

ujian tesis tapi dengan dukungan kawan-kawan yang sangat 

mengharapkan saya maka saya Bismillah saja dengan calon Ketua 

STAIN yang lain adalah Pak Marjudi.
23

 

 

Dari data diatas dijelaskan bahwa sebelum menjadi ketua STAIN 

pak Syar‟i memang sudah bergabung dengan IAIN Palangka Raya ini 

sejak awal dididrikan dan pernah menjabat beberapa jabatan penting 

didalam kampus sampai pak Syar‟i mencalonkan diri menjadi ketua 

STAIN dengan dorongan dan harapan rekan-rekan kerja untuk memajukan 

lembaga. Dari proses perjalanan kepemimpinan pak Syar‟i sudah tidak 

diragukan lagi kerena sudah pernah menjabat dari jabatan biasa sampai 

jabatan tertinggi didalam sebuah lembaga. 

Setelah dilakukan pemilihan maka saya terpilih, tetapi setelah 

terpilih saya tidak langsung dilantik karena gejolak-gejolak yang 

terjadi ini masih berlanjut sampai pertengahan tahun 2000 baru 

saya dilantik. Dari awal kami sudah memikirkan perkembangan 

STAIN Palangka Raya ini, waktu itu ada 2 pemikiran kami; yang 

pertama orang-orang yang berada dikabupaten itu yang 

mempunyai kemampuan ekonomi dan kemampuan akademik tidak 

akan memilih Palangka Raya karena akses kepalangka Raya yang 

susah dan mereka yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi 

dan akademik akan memilih Fakultas-fakutas Swasta yang ada 

dikabupaten saja. Lalu kita ambil kebijakkan seperti meningkatkan 

kualitas dengan program menyekolahkan dengan bantuan atau 

beasiswa dosen S1 ke S2 dengan dana 12.5 juta sampi 15 juta dan 

S2 ke S3 sampai dengan 20 juta.
24

 

 

Dari data di atas dijelaskan bahwa setelah pemilihan ketua STAIN 

yang dilaksanakan maka terpilihlah pak Syar‟i sebagai ketua STAIN yang 

baru. Setelah pemilihan pak Syar‟i tidak langsung dilantik, sekitar 6(enam) 

bulan baru dilantik. Setelah terpilih pak Syar‟i melakukan perkembangan 
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kualitas pendidikan dengan melakukan program sekolah lanjutan bagi 

dosen-dosen STAIN Palangka Raya. 

Target saya diperiode pertama yang waktu itu memiliki 3 (tiga) 

jurusan, yaitu: 

1. Menyekolahkan dosen 

2. Mengakreditasi program studi 

3. Membuka program studi baru 

- Tadris Bahasa Inggris (TBI) 

- Tadris Bahasa Fisika (TBI) 

- Tadris Bahasa Biologi (TBG) 

- Ekonomi Syariah (ESY 

Periode ke-2(dua) kepemimpinan, saya  memprogramkan kebijakan yaitu: 

1. Pengembangkan pembangunan 

2. Program S2 

3. Program S3 

Kita membentuk dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstra 

kurikuler di kampus, seperti : 

1. Kegiatan pramuka 

2. Drum band 

3. Radio 

4. Grup musik, seperti gambus, rabbana, hadrah, habsyi yang sering kali 

tampil ditv. Itu juga salah satu cara untuk perhatian 

masyarakat.
25

 

 

Dari data di atas dijelaskan bahwa setelah terpilih menjadi ketua 

STAIN pak Syar‟i mengembangkan program-program yang sudah ada 

untuk meningkatkan kualitas dan menarik minat masyarakat seperti 

program menyekolahkan dosen-dosen dan membuat ekstrakurikuler 

dikampus untuk menarik perhatian dan minat masyarakat. 

c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung 

metamorfosis STAIN menjadi IAIN Palangka Raya: 

 

Saya memimpin itu dengan menyesuaikan potensi seseorang, jadi 

sesorang itu ditugaskn sesuai dengan potensi yang dia miliki. 

Orang yang mempunyai potensi dan tanggung jawab serta disiplin 

yang tinggi saya beri kebebasan dan tidak perlu terlalu sering 

dikontrol, sedangkan seseorang yang mempunyai kemampuan 
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sedang-sedang saja tapi mempunyai tanggung jawab dan disiplin 

yang tinggi itu cukup diarahkan dan apabila seseorang tersebut 

pemalas dan tidak bekerja dengan baik maka dilakukan pendekatan 

lebih dibanding yang lain dan dilakukan strategi-strategi tertentu 

dalam memotivasi kinerjanya. Jadi menghadapi perilaku setiap 

orang itu tidak sama.  Karena waktu itu saya baru lulus S2 

Manajemen Pendidikan maka pola seperti itu yang benar-benar 

saya terapkan.
26

 

 

Dari data di atas dijelaskan bahwa kepemimpinan yang pak Syar‟i 

terapkan adalah pemimpin yang memperlakukan dosen, karyawan dan 

mahasiswa/i sesuai karakter orang tersebut jadi untuk menghadapi setiap 

orang pak Syar‟i mempunyai cara tertentu dan berbeda-beda baik memberi 

semangat atau menyelesaikan masalah. Bagi seseorang yang mempunyai 

pola pikir yang tinggi maka akan mengerti cara kepemimpinan seperti ini 

dan ketika seseorang  mempunyai pola pikir rendah maka kepemimpinan 

seperti yang diterapkan pak Syar‟i terlihat seperti tidak adil karena 

perlakuan kepada setiap orang berbeda-beda.   

Untuk merubah lembaga menjadi IAIN ini sudah sejak masa saya 

jadi pemimpin juga kami sudah sangat berusaha keras walau ada 

sedikit perbedaan. Waktu itu kementrian Agama tidak ada 

penegerian tetapi yang ada itu peningkatan kualitas jadi apapun 

yang kita lakukan saat itu untuk merubah status STAIN menjadi 

IAIN belum bisa berhasil karena tidak ada kebijakan itu.  Berbeda 

dengan kepemimpinan pak Ibnu sekarang ini, beliau bukan hanya 

berupaya keras dalam perubahan tetapi dari Kementrian Agama 

juga berkeinginan menegerika Sekolah Tinggi Agama yang berada 

diprovinsi-provinsi. Jadi perbedaanya hanya pada peraturan 

pemerintah.
  

Pada situasi atau keadaaan kampus yang tidak stabil 

saya mempunyai tim dan karyawan yang muda sehingga mereka 

masih sinergik dalam menjalankan tugas dan bisa diajak berlari 

dan kedikit kendala atau kekurangannya mereka hanya kurang 

berpengalaman sehingga sanagt perlu arahan yang  menurut saya 

tidak menjadi penghalang yang berarrti.
27
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Dari data di atas dijelakan pada periode kepemimpinan ini pak 

Syar‟i mempunyai tim kerja atau pegawai yang muda sehingga 

mempermudah dalam menyelesaikan tugas dalam keadaan yang kurang 

stabil. Dari periode pertama sampai periode kedua beliau memimpin 

STAIN dengan cara beliau sendiri yaitu memperlakukan bahawan sesuai 

dengan karakter orang tersebut. Walau terkadang terlihat pilih kasih tetapi 

beliau tidak terlalu menaggapi  masalah seperti itu karena beliau 

memimpin sesuai teori yang beliau pelajari dan benar-benar diterapkan. 

Keterangan dosen-dosen yang menjabat pada periode 

kepemimpinan Pak Syar‟i, yaitu:  

Beliau menjabat selama 2 (dua) periode kepemimpinan sejak tahun 

2000-2008. Beliau orang yang ramah, tidak pilih kasih dan tidak 

membedakan satu dengan yang lainnnya juga tidak pendendam 

dengan siapapun. Dalam menyelesaikan beliau lebih 

mengutamakan jalan musyawarah tetapi juga menyesuaikan 

masalahnya untuk cara menyelesaikannya. Kepemimpinan yang 

beliau laksanakan benar-benar menerapkan bidang ilmu keahlian 

beliau yaitu manajemen pendidikan, beliau merencanakan dengan 

jelas visi dan misi selama kepemimpinan beliau dan 

memperlakukan bawahan sesuai karakternya masing-masing 

sehingga kebijakkan benar-benar terlaksana dengan ketentuan yang 

berlaku.
 ]28

 

 

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa pak Syair‟i adalah pemimpin 

yang ramah dan disenangi senangi oleh bawahan karena pak Syar‟i baik 

kepada semua bawahan baik yang mendukung maupun tidak. Pak Syar‟i 

memimpin selama 2(dua) periode kepemimpinan dan selama itu pak 

Syar‟i mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas dalam pengembangan 

dan perubahan STAIN. 
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Wawancara dengan H. Abubakar di Palangka Raya, selasa 25 Agustus 2015. 
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Di akhir jabatan beliau pada periode kepemimpinan ke-2, kami 

telah membuat Tim alih status, segala daya upaya sudah kami 

lakukan tetapi tetap saja belum tercapai karena belum ada 

keinginan pemerintah untuk mengubah STAIN menjadi IAIN. 

Hingga tahun 2014 baru terealisasi perubahan status STAIN 

menjadi IAIN, hal ini tidak begitu saja bisa tercapai kalau tidak ada 

usaha sebelumnya karena ini seperti satu mata rantai yang tidak 

dapat diputuskan. Banyak kendala yang dimiliki dalam melengkapi 

persyaratan seperti kurangnya jumlah dosen yang S2 dan S3, 

kurangnya jumlah mahasiswa/i dan sarana prasarana yang belum 

mendukung.
29

 

 

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa pak Syair‟i memimpin 

selama 2(dua) periode kepemimpinan dan diakhir periode ke-2(dua) pak 

Syar‟i membentuk tim alih status dan membuat proposal alih status juga 

sudah mengirim tim untuk persentasi tetapi belum berhasil karena belum 

ada keinginan pusat untuk merubah Sekolah Tinggi Islam menjadi Institut 

karena masa itu pusat hanya memprogramkan pengembangn sehingga 

sampai akhir periode kepemipinan pak Syar‟i belum juga terealisasi 

perubahan lembaga. 

Pada masa kepemimpinan beliau pernah dibuat TIM alih status 

dengan ketua Bapak Abu Bakar delengkapi ruang serketariat dan 

pernah membuat proposal, tetapi berkasnya entah kemana.
30

 

 

Dari paparan di atas dijelaskan pada periode kepemimpinan pak 

Syar‟i dari periode pertama sampai periode kedua itu sudah dibuat tim  

dan proposal untuk alih status STAIN menjadi IAIN, akan tetapi tidak 

dapat berlanjut karena ada berkas-berkas yang hilang. Setelah hilang, 

semuanya tidak dibuat lagi proposal dan tidak dipersiapkan lagi berkas 

untuk persyaratan alih status untun melanjutkan proses perubahan lembaga 
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yang mana pada periode kepemimpinan itu juga belum terlaksana 

perubahan status lembaga. 

Setiap periode pola-polanya itu sudah luar biasa bagus, pada zaman 

itu sudah beberapa kali studi banding sampai kami mencari tau 

tentang alih status ke IAIN Serang yang pengajuannya beberapa 

kali di coret karena alih status memang sulit. Pada saat itu memang 

tidak mudah dalam alih status bukan karena pola-polanya yang 

tidak pas. Nah, dan pada akhir-akhir ini di setiap ibu kota provinsi 

harus ada perguruan tinggi islam yang namanya IAIN. Nah 

disitulah klop dengan model yang digunakan pimpinan saat ini.
31

 

 

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa pada setiap periode 

kepemimpinan sudah mempunyai visi misi yang jelas untuk 

pengembangan dan perubahan lembaga tetapi memang dalam proses 

perubahan atau alih status tidak mudah, berbeda dengan sekarang yang 

memang pemerintah menginginkan Institut Agama Islam harus ada 

disetiap provinsi.  

Kekurangan beliau adalah kelebihan beliau yaitu sangat kehati- 

hatian dalam setiap kaliamat tetapi tidak harus berfokus kepada 

kehati-hatian itu. Kontribusi alih status sudah ada disetiap periode, 

tetapi momentum negara jemput bola belum ada. Karakteristik 

beliau, orangnya slow yang terukur yang terlalu kehati-hatian tidak 

sesuai dengan terobosan.
32

 

 

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa pak Syar‟i adalah pemimpin 

yang sangat hati-hati  dalam mengambil keputusan sehingga tidak mampu 

melihat peluang kecil yang ada. Pak Syar‟i juga pemimpin yang punya visi 

dan misi yang jelas selama kepemimpinan sehingga program untuk 

merubah STAIN menjadi IAIN dilakukan berbagai usaha dan kerja keras 

tetapi belum terlaksana karena belum ada keinginan dari pusat untuk 

                                                           
31
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merubahnya dan pada kepemimpina saat ini mampu berubah karena 

adanya keinginan dari pusat dan usaha Rektor IAIN serta kerja keras dari 

tim. 

Dalam pekerjaan beliau langsung instruksi dan memiliki sifat yang 

sangat tegas. Beliau tidak memiliki rasa dendam dengan bawahan 

yang suka mengkritik dan menentang pendapat beliau terbukti 

dengan beliau selalu berkomonukasi dengan baik dan tidak 

mengurangi nilai dengan semua karyawan baik yang menentang 

maupun yang mendukung beliau.
 33

 

 

Dari paparan di atas bahwa pak Syar‟i adalah pemimpin yang tegas 

dan otoriter dalam memberikan tugas atau perintah. Pak Syar‟i bukan 

pemimpin yang pendendam dan sombong, terbukti dari cara pak Syar‟i 

memberikan penilaian terhadap karyawan dan dosen, tidak ada yang 

dikurang atau lebihkan nilai kerjanya karena mendukung atau membantah 

pendapat beliau. Pak Syar‟i juga mempunyai komunikasi yang baik 

dengan setiap orang tanpa kecuali. 

Pak Syar‟i menjabat sebagai ketua STAIN selama 2 (dua) periode, 

dari awal jabatan beliau sudah ada visi dan misi serta wacana untuk 

merubah STAIN menjadi IAIN tetapi belum terealisasi. 

Selanjutnya pada periode ke-2 (dua) dibentuklah TIM alih status 

yang diketuai oleh Pak Abu Bakar tetapi tetap saja belum tercapai. 

Dari isu yang beredar bahwa ketidak berhasilan tersebut juga 

dipengaruhi kurangnya pendekatan dengan pejabat kota dan 

pejabat provinsi serta kurangnya dukungan moril dari partai-partai 

politik yang berada di Kalteng.
34

 

 

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa pak Syar‟i adalah pemimpin 

yang mempunyai Visi misi sangat jelas dalam mengembangkan STAIN 

dan ingin merubah status Sekilah tinggi Islam menjadi Institus Agama 
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Wawancara dengan Sadiani Palangka Raya, senin 31 Agustus 2015. 
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Islam terbukti dengan dibentuknya tim alih status yang diketuai oleh pak 

Abu Bakar tetapi belum juga tercapai karena terdapat kendala kurangnya 

dukungan dari pejabat kota dan pejabat provinsi sebagai penguat untuk 

perubahan tersebut. 

Pendapat-pendapat diatas relevan dengan model kepemimpinan 

demokratis, demokratis diarahkan untuk bekerja mencapai tujuan bersama. 

Semua keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat serta harus 

ditaati. Pemimpin menghormati dan menghargai pendapat bawahan dan 

memberi kesempatan untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreatif. 

Pemimpin mendorong bawahannya dalam mengembangkan 

keterampilannya.
35

 

 
Dijelaskan dari data dan paparan diatas maka selaras dengan 

model kepemimpinan demokratis. Dalam kepemimpinan ini  bawahannya 

juga bekerja dengan suka cita untuk memajukan organisasinya. Semua 

pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan 

disepakati bersama. Akhirnya tercapailah suasana-sasana kekeluargaan 

yang sehat dan menyenangkan. 

  Selanjutnya dari data dan paparan diatas relevan dengan model 

kepemimpinan situasional yaitu merupakan pengembangan dari model 

kepemimpinan tiga dimensi, yang didasarkan pada hubungan antara tiga 

faktor, yaitu perilaku tugas (task behavior), perilaku hubungan 

(relationship behavior) dan kematangan (maturity). Perilaku tugas 
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Helmawati, Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Melalui Manajerial Skil, 
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merupakan pemberian petunjuk oleh pemimpin terhadap anak buah 

meliputi penjelasan tertentu, apa yang harus dikerjakan, bilamana, dan 

bagaimana mengerjakannya, serta mengawasi mereka secara tepat. 

Perilaku hubungan merupakan ajakan yang disampaikan oleh pemimpin 

melalui komunikasi dua arah yang meliputi mendengar dan melibatkan 

anak buah dalam pemecahan masalah. Adapun kematangan adalah 

kemampuan dan kemauan anak buah dalam mempertanggungjawabkan 

pelaksanan tugas yang dibebankan kepadanya. Dari 3 faktor tersebut, 

tingkat kematangan anak buah merupakan faktor yang paling dominan. 
36

 

  Menurut teori ini gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan 

dengan tingkat kematangan anak buah. Makin matang anak buah, 

pemimpin harus mengurangi perilaku tugas dan menambah perilaku 

hubungan. Apabila anak buah bergerak mencapai tingkat rata-rata 

kematangan, pemimpin harus mengurangi perilaku tugas dan perilaku 

hubungan. Selanjutnya, pada saat anak buah mencapai tingkat kematangan 

penuh dan sudah dapat mandiri, pemimpin sudah dapat mendelegasikan 

wewenang kepada anak buah. 
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3. Temuan Data Model Kepemimpin Periode Tahun 2008-20012 

a. Visi, Misi dan Tujuan STAIN Palangka Raya 

1. Visi STAIN Palangka Raya 

a) Terwujudnya Sekolah Tinggi Agama Islam yang kompetitif dalam 

melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

b) Terwujudnya Sekolah Tinggi Agama Islam sebagai pusat pemantapan 

aqidah, akhlakul karimah, pengembangan ilmu dan profesi sebagai 

pengembangan masyarakat yang damai dan sejahtera. 

2. Misi STAIN Palangka Raya 

a) Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, yang memiliki 

keunggulan dan daya saing internasional. 

b) Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman, yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat. 

c) Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim. 

3. Tujuan STAIN Palangka Raya 

a) Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan 

akhlakul karimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan 

intelektual dan profesional. 

b) Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman. 
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c) Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta 

mengupayan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
37

 

Keterangan dosen-dosen yang menjabat pada periode kepemimpinan 

Pak Khairil Anwar, yaitu:  

Beliau waktu itu tidak merancang untuk alih status atau tidak 

memprogramkan, karena beliau hanya 1 periode. Menurut hemat 

saya beliau belum memprogramkan karena menunggu klo-kalo 

diberi IAIN dari pusat dan tidak membuat tim. Ada dipikiran tapi 

tidak ada di proposal, yang namanya ada itu ada dua macam yaitu 

ada dipikiran dan ada diproposal. Beliau membuat tim pembukaan 

Pascasarjana dengan 2(dua) prodi.
38

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan bahwa kepemimpinan pak 

Khairil hanya 1(satu) periode. Pak Khairil juga mempunyai visi misi yang 

jelas tentang alih status tetapi tidak merancang program kerjanya. 

Meskipun demikian pak Khairil membuat tim untuk membuka program 

Pascasarjana  dengan 2(dua) prodi yang ditawarkan. 

Beliau adalah pemimpin yang agamis dan bijaksana karena tingkat 

keagamaan beliau sangat matang, sesuai dengan pendidikan yang 

beliau tempuh dan benar-benar diterapkan dimasa kepemimpinan 

beliau. Banyak dosen, karyawan, dan mahasiswa bahkan 

masyarakat yang sangat menghormati beliau.
39

 

 

Berdasarkan paparan diatas dijelaskan bahwa pak Khairil adalah 

seorang pemimpin yang menjalankan kepemimpinan dengan meneladani 

suritauladan nabi. Beliau benar-benar menerapkan kepemimpinan sesuai 

dengan pendidikan yang beliau tempuh juga semuanya dari pendidikkan 

                                                           
37

Tim, Profil Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2011, Palangka 

Raya: IAIN Palangka Raya, 2012, h. 2. 
38

Wawancara dengan H. Abdul Qodir di Palangka Raya, selasa 25 Agustus 2015. 
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yang berbasis agama sehingga semua orang baik dosen, karyawan, 

mahasiswa/i, dan masyarakat sangat hormat dengan beliau tanpa diminta 

atau disuruh rasa hormat itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. 

Beliau sanagat menjunjung tinggi kualitas dan semuanya harus 

terukur. Terutama kualiatas pengajaran, penelitian dan kualitas 

pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugas beliau 

sangat memahami teman-teman sehingga ketika ada masalah 

beliau mengajak bicara apa dan kenapa bahkan bagaimana cara 

penyelesaiannya. Dan untuk mengambil keputusan beliau 

bermusyawarah dalam pengambilan keputusan sehingga ini 

menjadi keputusan bersama.
40

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan bahwa pak Khairil adalah 

pemimpin yang sangat mementingkan kualitas pendidikan seperti 

pengajaran dan penelitian, dengan itu pak Khairil mengembangkan 

perpustakan agar referensi yang dimiliki lebih banyak dan mencukupi. 

Dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah pak Khairil 

selalu mengajak semua untuk duduk bersama-sama dalam mencari solusi 

dan pengambilan kebijakkan. 

Beliau sangat teliti dengan tugas-tugas yang beliau berikan kepada 

teman-teman sehingga beliau akan menindak lanjuti tugas-tugas 

tersebut sehingga terkendali dan sesuai target. Gagasan beliau juga 

melanjutkan wacana alih status dengan memperpanjang SK Tim 

alih status yang sudah ada, tetapi belum sempat dibuat proposal 

selanjutnya karena belum adanya peraturan pemerintah yang ingin 

mengubah status Sekolah Tinggi Islam menjadi Institut Agama 

Islam.
41

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan bahwa Pak Khairil adalah 

pemimpin yang sangat teliti, beliau selalu menanyakan tentang tugas-tugas 

yang beliau berikan dan menindak lanjutinya sampai selesai, pak Khairil 
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juga memiliki visi dan misi untuk melanjutkan rencana alih status terbukti 

dengan diperpanjangnya SK tim alih status tetapi tidak dibuat program 

kerja karena melihat tidak adanya peluang untuk perubahan status lembaga 

dari Kementrian Agama Pusat. 

Pada periode kepemimpinan Pak Khairil juga sama, beliau juga 

mempunyai visi dan misi untuk merubah STAIN menjadi IAIN. 

Tetapi beliau tidak memanfaatkan secara tepat orang-orang dalam 

yang dekat dengan partai politik sehingga wacana tersebut 

hanyalah wacana yang jalan ditempat tidak ada perubahan dan 

usaha yang signifikan.
42

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan bahwan pada periode 

kepemimpinan ini juga sama, mempunyai visi misi untuk alih status 

STAIN menjadi IAIN tetapi belum terlaksana juga karena di anggap usaha 

yang dilakukan belum maksimal dan tidak melihat peluang-peluang kecil 

yang bisa membantu dalam proses perencanaan perubahan seperti 

pendekatan dengan parta-partai polotik dan pendekatan kepada pemerintah 

kota dan pemerintah provinsi sebagai pendukung dan memperlancar jalan 

masuk ke Kementrian Agama Pusat. 

Pendapat-pendapat diatas mengenai kepemimpinan dan model 

kepemimpinan periode 2008-2012 selaras dengan kepemimpinan menurut 

islam dan model kepemimpinan kharismatik. Istilah khalifah dalam al-

Qur‟an mempunyai tiga makna. Pertama, Adam yang merupakan simbol 

manusia sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia 

berfungsi sebagai khalifah dalam kehidupan. Kedua, khalifah berarti pula 

generasi penerus atau generasi pengganti; fungsi khalifah diemban secara 
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kolektif oleh suatu generasi. Ketiga, khalifah adalah kepala negara atau 

pemerintahan.
43 Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang 

berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang 

paling tahu tentang hukum Ilahi. Setelah para imam atau khalifah tiada, 

kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-

syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, harus 

dibentuk „majelis fukaha‟.
44

  

Sebenarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin 

terhadap seluruh metafisik dirinya. Dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggung jawaban atas segala kepemimpinannya. Sesungguhnya dalam 

Islam, pigur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan sritauladan yang 

baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia (rahmatan linnas) dan rahmat 

bagi alam (rahmatan lil‟alamin) adalah Muhammad Rasulullah. 

Selanjutnya model kepemimpinan pak Khairil adalah model 

kepemimpinan kharismatik yang menurut paparan diatas pak khairik 

Anwar sangan dihirmati dari semua kalangan tanpa mampu dijelaskan rasa 

hormat dan kekaguman terhadap beliau. Seperti ciri-ciri model 

kepemimpinan kahrismatik berikut ini: 

1. Mempunyai daya tarik yang sangat besar, karena itu umumnya 

mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. 

2. Pengikut tidak dapat menjelaskan mengapa mereka tertarik mengikuti dan 

mentaati pemimpin itu. 
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3. Dia seolah-olah memiliki kekuatan gaib (supernatural power) 

4. Kharisma yang dimilikinya tidak tergantung pada umur, kekayaan, 

kesehatan, ataupun ketampanan pemimpin.
 45

 

Model kepemimpinan kharismatik ini adalah model yang tidak bisa 

dibuat-buat oleh seorang pemimpin. Kharismatik ini adalah daya tarik dari 

seseorang yang tidak bisa dijelaskan. Aura yang terpancar dari dalam dari 

diri seorang pemimpin tersebut. 

4. Temuan Data Model  Kemimpin Periode Tahun 2012-sekarang 

a. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Palangka Raya 

1) Nilai Dasar IAIN 

Nilai Dasar IAIN adalah keterpaduan antara nilai pengabdian (ibadah) 

dan nilai keunggulan (excellence) yang dijadikan landasan utama dalam 

membangun visi dan misi. 

2) Visi IAIN 

Tahun 2023 Menjadi Universitas Islam Negeri Terdepan, Unggul, 

Terpercaya dan Berkarakter. 

3) Misi IAIN 

Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan, dan pelayanan administrasi 

yang bermutu berdasarkan standar akreditasi dan internasional; 

1. Memberdayakan dosen, karyawan dan mahasiswa untuk 

pengembangan profesi secara berkelanjutan baik lokal, nasional dan 

internasional; 
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2. Membangun komunikasi dan kerjasama lintas sektoral, lokal, regional, 

nasional, dan internasional; 

3. Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian bagi kepentingan 

akademisi dan sosial kemasyarakatan. 

4) Tujuan IAIN 

Institut Agama Islam memiliki tujuan: 

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan 

akhlaqul-karimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan 

intelektual dan professional; 

2. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi keagamaan Islam; dan 

3. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam, 

serta mengupayakan pengunaan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

5) Makna Nilai Dasar dan Visi IAIN 

1. Makna Nilai Dasar 

Nilai-nilai Dasar IAIN merupakan keterpaduan antara nilai 

pengabdian (ibadah) dan keunggulan (excellence). Pengabdian 

merupakan pengamalan risalah Islam dalam interaksi dengan Allah 

dan interaksi dengan sesama makhluk Keduanya harus dikerjakan 

dalam rangka pengabdian kepada Allah dan mencari keridlaan-Nya 

yang dijiwai oleh sifat-sifat utama (alfadlilah), yaitu: ikhlas, taqwa, 

jujur, adil, kerjasama, toleransi, arif, amanah dan tanggung jawab. 
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Keunggulan ditunjukkan dengan sifat-sifat utama (alfadlilah), 

yaitu: cerdas, disiplin, proaktif, terbuka, kreatif, mandiri, efektif, 

efisien, dan integratif. Dengan dimilikinya sifat-sifat utama 

tersebut, maka kehadiran IAIN akan mendatangkan kemaslahatan 

bagi alam semesta; yaitu memberikan manfaat dan menjauhkan 

kemudharatan. 

Memperhatikan nilai-nilai dasar tersebut, IAIN memiliki 

komitmen untuk menghasilkan manusia yang berkualitas (Ulil 

Albab), yaitu manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah serta 

berakhlakul karimah. Dengan criteria ini diharapkan warga IAIN 

mampu melaksanakan fungsinya sebagai khalifatullah fil-‘ardl dan 

mampu bersaing dalam kehidupan yang mensyaratkan perlunya 

modal spiritual, intelektual, emosional, dan fisik yang prima dalam 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, 

dan seni serta dinamika masyarakat yang terus berkembang dan 

aberubah. 

Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan kurikuler, ko-

kurikuler dan non-kurikuler. IAIN juga berkomitmen untuk 

merealisasikan nilai pengabdian kepada masyarakat melalui 

perilaku untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah terhadap 

keburukan. 

6) Makna Visi 
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Visi merupakan cita-cita masa depan yang diinginkan oleh 

suatu organisasi. Visi IAIN Palangka Raya dikembangkan 

berdasarkan beberapa pilar.  

Pilar pertama, Terdepan,  dengan kerja terukur harus 

membawa transformasi nilai-nilai Qur‟an dan Sunnah dalam tiga 

aspek utama pendidikan yakni dan profesionalitas pada sektor 

kelembagaan. Pilar pertama mengandung nilai filosofis yang 

merefleksikan “standar mutu input, proses dan out put.   

Pilar kedua adalah keunggulan aspek spiritual, intelektual 

dan sosial yang mengandung makna filosofis merefleksikan 

standar mutu proses dan standar mutu out put sebagai kata 

kuncinya. Keunggulan ini terukur dari hasil riset, layanan 

akademik, profesionalitas sikap  yang diperhitungkan masyarakat 

dan komunitas akademik.  

Pilar ketiga, Terpercaya, IAIN Palangka Raya harus dapat 

berkembang baik bersinergi/menjalin kerjasama dengan 

stakeholders, mengandung makna filosifis yang merefleksikan 

standar mutu kelembagaan legal-formal dalam bentuk prestasi 

pengakuan baik dari pihak eksternal sebagai wujud akuntabilitas 

dan profesionalisme serta memposisikan IAIN Palangka Raya. 

Pilar keempat adalah Berkarakter, IAIN Palangka Raya 

berkomitmen untuk menggali, mengaplikasikan dan menjunjung 
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tinggi nilai-nilai ahlakul karimah seluruh sivitas akademika dan 

masyarakat berdasarkan al Qur‟an dan al-Hadis.  

Pilar kelima ini mengandung makna religi filosifis yang 

merefleksikan terwujudnya suasana kampus dan masyarakat 

madani yang penuh dengan keteladanan, kedamaian dan 

kemandirian (enterpreneurship) dengan perpaduan pola pendidikan 

Tinggi dan Ma‟had al-Jami‟ah.
46

 

a) Model  dan  karakteristik Rektor IAIN Palangka Raya 

Hal yang membuat saya tertarik untuk memimpin lembaga 

itu tentunya pertama adanya dorongan psikologi dan 

dorongan rasionalitas. Kedua itu yang membuat saya 

menajadi tertarik. Dorongan psikologi, intinya begini awal 

mula saya tidak mau untuk menjadi pimpinan kelembagaan 

yaitu menjadi Ketua STAIN masa bakti 2012-2016,  karena  

rasionalitas saya mengatakan saya  tidak relevan yang 

diwarnai  tidak berlatar belakang bidang pendidikan agama 

secara umum baik dari tingkat dari TK sampai kepada 

program Doktoral. Sama sekali tidak dibidang agama.
47

 

 

Dari data diatas dijelaskan bahwa awalnya pak Ibnu tidak 

tertarik untuk mencalonkan diri menjadi ketua STAIN, tetapi 

banyak pihak yang mendukung dengan dukungan psikologi da 

dukungan rasionalitas untuk mengrasiokan pikiran pak Ibnu untuk 

memajukan STAIN karena banyak pihak melihat pak Ibnu pantas 

mejadi ketua dan percaya bahwa pak Ibnu akan banyak membawa 

perubahan positif didalam lembaga. 

Yang kedua disiplin atau meger keahlian saya itu tidak 

bertepat berada di bidang tok pimpinan perguruan tinggi,  
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dalam hal ini saya merasa secara rasio tidak memiliki 

begron keilmuan dalam bidang managemen. Nah apalagi 

terkait dengan managemen  kepemimpinan. Nah dua itu 

yang menghambat dan rasio politiknya saya tidak mungkin 

untuk menjadi pemimpin karena saya bukan dari lahir 

bukan dari golongan berkuasa dan tidak pernah memegang 

jabatan apapun dikampus, begitu. Nah Sehingga tiga itulah 

yang membuat rasio saya lemah untuk bisa menjadi 

pemimpin.
48

 

 

Dari data diatas dijelaskan bahwa faktor yang membuat pak 

Ibnu tidak mau menjadi calon ketua STAIN adalah pak Ibnu  tidak 

mamiliki kesesuaian keilmuan tentang kepemimpinan dan juga pak 

Ibnu tidak pernah memilki pengalaman memimpin dari tingkat 

program studi, kepala unit  pelaksana teknis,samapai kepada wakil 

ketua itu tidak pernah serta bukan dari keturunan atau keluarga 

pemimpin. 

Sedangkan yang menjadi kekuatan, saya memenuhi syarat 

secara administrasif ya, hanya itu modal saya memenuhi 

syarat secara admnistatif. Akhirnya yang membuat saya 

menjadi saya berubah total dari ketidak mauan menjadi 

mau itu. Adanya dorongan secara psikologi. Nah dorongan 

secara psikologi itu dorongan yang berbasis rasional.
 
Yaitu 

bahwa begini ada salah satu stegmen dari seseorang  

didalam kampus ini yang lebih senior secara umur dan 

masa pekerjaan dan kemudian stegmen seseorang yang 

dalam seangkatan saya masuk pegawai tapi senior secra 

umur, keduanya sama berpendapat bahwa saya memang 

tidak cocok untuk memimpin kelembagaan secara dalam 

suasana mapan, dalam suasana mapan karena dalam 

suasana mapan yang diprlukan adalah kepemimpinan 

berbasis keilmuan dan keulamaan, begitu.
49

 

 

Dari data diatas dijelaskan bahwa pak Ibnu berubah pikiran 

dari tidak mau menjadi mau untuk menjadi calon Ketua STAIN 
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adalah dukungan secara moril dari rekan-rekan yang 

merasionalkan pikran pak Ibnu, bahwa persyaratan secara 

administrasi pak Ibnu bisa menjadi ketua STAIN walau tidak 

berlatar belakang pendidikan agama dan bukan orang manajemen. 

Tetapi kampus STAIN pada tahun 2012 dianggap lebih 

mapan saya untuk memimpin karena suasanannya bukan 

dalam kemapanan tetapi suasana dalam perjuangan, nah 

sehingga di asumsikan bahwa karakteristik, keilmuan, 

kepribadian, dan skill berupa networking publik saya itu 

sangat bermanfaat  bagi STAIN dalam melakukan 

perubahan. Jadi itu kata-kata kuncinya yang mmbuat saya 

itu yang mempengaruhi secara psikologi dari dua tahapan 

saya dihubungi oleh teman-teman yang memiliki suara saya 

menolak tetapi satu kali dirasionalkan  tentang psikologi 

tadi lah saya menjadi terpengaruh untuk mencoba berpikir 

kembali bahwa kalo demikian saya dipandang ada manfaat 

dalam situasi kelembagaan seperti itu. Tetapi, hasrat itu 

merasa bahwa amanah itu dekat dengan saya.
50

 

 

Dari data di atas dijelaskan asal mula pak Ibnu 

mencalonkan diri menjadi pemimpin STAIN yang sekarang ini 

menjadi IAIN adalah atas dorongan-dorongan teman kerja yang 

melihat potensi yang ada pada diri pak Ibnu walau sebelumnya pak 

Ibnu ragu tapi setelah diyakinkan oleh beberapa orang teman pak 

Ibnu merasa ini amanah yang diberikan Allah maka pak Ibnu 

bersedia menjadi calon Ketua saat itu dan akhirnya terpilih dengan 

masa bakti 2012-2016. 

Ya itu yang menjadikan daya dorong kuat dengan rasio 

psikologis tadi. Jadi begini, pertama dulu yang namanya 

seorang pemimpin itu harus membuat sebuah visi ya. Visi 

itu dalam sebuah demokratisasi dalam kepemimpinan 

biasanya dijadikan sebagai bentuk kontrak politik bagi siapa 
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yang mau dipimpim nah salah satu dalam misi saya itu ada 

dua hal terpenting, yang pertama pembentukan pasca 

sarjana yang kedua adalah merubah status STAIN menjadi 

IAIN. Dua itu yang saya pikir kontrak politik yang cukup 

besar.
51

 

 

Dari data di atas dijelaskan bahwa pak Ibnu menjadikan 

Visi Misi sebagai kontrak kerja yang artinya pak Ibnu mempunyai 

rencana yang jelas untuk periode kepemimpinan beliau. Ada dua 

visi dan misi yang besar yang akan dikerjakan pak Ibnu pada 

periode kepemimpinan beliau yaitu pembentukan Pascasarjana dan 

merubah STAIN menjadi IAIN Palangka Rara yang sekarang 

sudah terwujud dengan usaha, kerja keras dan doa dari semua 

pihak. 

Sehingga ketika saya merubah menduduki jabatan dengan 

kamauan untuk merubah sebetulnya kebijakan itu bukan 

lahir ketika saya jadi ketua, bukan. Tetapi, kebijakan itu 

sudah menjadi buah bibir dalam pra kondisi pencalonan.
 

Nah misalnya di awali dengan adanya komitmen-komitmen 

bahwa kami mendukung bapak, siap bekerja dengan bapak 

itu dan tranformatif itu  sehingga bukan persoalan ketika 

saya jadi  ketua. Embrionya itu secara psikologi dan 

komunikasinya itu sudah ditangkap dalam pra kondisi 

politik pemilihan. Nah, lalu baru yang  menjadi ranah 

kabijakan artinya setelah saya menjadi ketua memang untuk 

hal ini nanti bagaimana etape dalam  kebijakan. Nah saya 

tidak sempat mengempentarisir secara administratifpun 

tidak apalagi secara secara psikologis. Ingatan saya sudah 

sangat terbatas kalau tahapan-tahapan itu. tetapi ranah yang 

utama dan ini yang utama apa yang sudah ditulis menjadi 

buku, “Bunga Rampai Pemikiran, pengkajian dan 

Pemaknaan Alih Status STAIN Palangka Raya Menjadi 

IAIN Palangka Raya.
52
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Dari data di atas dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus 

mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas tentang program yang 

akan dijalankan. Pak Ibnu sedah menyampaikan rencana kerjanya 

saat pencalonan jadi sesudah pak Ibnu menduduki jabtan sebagai 

ketua STAIN semuanya di administrasikan atau dibuat program 

kerjanya yang semula waktu pencalonan hanya sebagai wacana 

tetapi setelah pemilihan menjadi progaram kerja. Oleh karena itu 

seoreng pemimpin harus membuat kontrak kerja dengan bawahan-

bawahan yang artinya membagi tugas sesuai bidang atau 

keahliannya masing-masing untuk bertanggung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

Nah pertama intinya begini, kebijakan itu saya tidak bisa 

membijaksanai ke orang dulu harus membijaksanai diri 

sendiri. Nah membijaksanai diri sendiri artinya begini, yang 

saya masukkan awal yah ini yang mungkin tidak tertuliskan 

karena ini ada dalam mental seorang pemimpin. Saya dulu 

harus merasakan keanehan saya menjadi pemimpin yang 

tidak singkron secara keilmuan tidak didukung secara besik 

pengalaman tetapi saya menganggap amanah itu bisa saja 

turun langsung dari Allah begitu lo, yang itu selisisih secara 

hal-hal bersifat harskill duniawi.
53

 

 

Dari data diatas dijelaskan bahwa bahwa pak Ibnu adalah 

seorang pemimpin yang bijaksana, pak Ibnu sadar betul bahwa 

beliau bukan berlatar belakang pendidikan agama dan tidak pernah 

menduduki jabatan tertentu dikampus tiba-tiba langsung menjabat 

sebagai ketua hal itu cukup membuat pak Ibnu merasakan 

keanehan sendiri jadi pak Ibnu terlebih dahulu belajar 
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membijaksanai diri sendiri sebelum membijaksanai bawahan agar 

semuanya terukur. 

Nah, ketika itu saya hanya mengaminkan amanah itu dan 

memohon kembali bahwa amanah itu semoga, amanah itu 

tantangan. Amanah itu harus dilakukan dan amanah itu 

modelnya kepemimpinan kelembagaan. Nah, saya berharap 

mudah-mudahan amanah itu dibarengi dengan satu tingkat 

solusi jadi amanah diberengi tingkat solusi jadi solusi itu 

hanya dari Allah maka kebijakan saya secara psikologi 

menerima amanah dengan mengargumenkan bahwa amanah 

itu pasti dibarengkan dengan hak-hak dan kekuatan dalam 

menyelesaikan amanah.
54

 

 

Dari data di atas dijelaskan bahwa pak Ibnu menerima 

amanah menjadi ketua STAIN untuk kemajuan dan kemaslahatan 

bersama. Pak Ibnu yakin bahwa setiap amanah yang dijalankan 

dengan penuh ikhlas akan membawa dampak positif dan dengan 

ikhlas akan mendapatkan kekuatan untuk menjalankan visi misi 

dan tujuan dalam menjalankan amanah dan tantangan yang akan 

dihadapi serta mampu memyelesaikannya. 

Nah, tugas saya hanya bagaimana mensingkronisasikan 

antara hak amanah itu dan hak menyelesaikan amanah 

hanya itu. Nah setelah membijaksanai diri secara pribadi, 

meluruskan niat. Baru saya melangkah yang kedua adalah 

mengimpenterisir orang yang memiliki meinsetd yang sama 

dalam rangka menuju transpormatif STAIN menjadi Iain. 

Nah, langkahnya itu, menginpenterisir, membentuk tim 

komunikasi atau tim kerja nah dimulai dari 

mengidentifikasi suatu rumusan masalah ke IAIN .
55

 

 

Dari data di atas dijelaskan bahwa pak Ibnu meluruskan 

niat menjadi Ketua STAIN dan setelah membijaksanai diri pak 
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Ibnu merekrut orang-orang yang di anggap berpotensi dan 

memiliki pemikiran yang sma dalam perubahan lembaga sehingga 

dibentuk Tim kerja untuk melaksanakan rencana dan merumuskan 

masalah dalam alis status STAIN menjadi IAIN. 

Nah itu disadari persoalan Analisis SWOT ya melihat dari 

kekuatan yang kita miliki, tingkat kelemahan, peluang yang 

kita miliki dan juga tantangan yang kita hadapi. Nah 

setidak-tidaknya yang tingkat pertama adalah tingkat 

peluang jadi lebih dahulu dalam masa kepemimpinan saya , 

saya lebih meliat peluang itu lebih besar dari tingkat 

masalah ini mungkin sebuah karakter. Nah itu, saya lebih 

meliat peluang, optimis dengan peluang  dari tingkat 

masalah. Nah peluang itu jadikan sebuah visi pencapaian 

nah baru saya meliahat pada tingkat tantangan, kekuatan 

dan kelemahan.
56

 

 

Dari data diatas dijelaskan bahwa pak Ibnu melihat dari 

beberapa aspek yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. 

Mendiologiskannya dari 4 (empat) tersebut pak Ibnu tetap optimis 

pada tingkat peluang, peluang itu ada pada kampus STAIN 

Palangka Raya untuk menjadi IAIN. Inilah kelebihan pada periode 

kepemimpinan pak Ibnu dibandingkan pada periode-periode 

kepemimpinan sebelumnya, pak Ibnu sangat bersemangat, kerja 

keras dan sangat optimis untuk hasil dari pekerjaan yang 

dijalankan dengan niat ikhlas dan kerja keras. 

Peluang yang pertama adalah bahwa kita adalah 

kelembagaan yang setara dengan 33 kelembagaan yang 

lainnya  tetapi 33 kelembagaan yang lain sudah ada yang 

bertranformasi jadi saya berasumsi kita juga mampu 

bertransformasi jadi ini yang haru saya jadikan wacana 

psikologi bagi tim bahwa kelembagaaan yang 
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bertransformasi itu sama dengan kita juga bertransformasi 

dan sama juga dengan kita melalui (pepres) peraturan 

presiden 1997.
57

 

 

Dari data di atas dijelaskan bahwa pak Ibnu yakin bahwa 

STAIN mampu berubah menjadi IAIN karena STAIN setara 

dengan 33 lembaga yang sedah berubah, jika lembaga lain bisa 

berubah STAINpun juga pasti bisa berubah, begitulah semangatnya 

pak Ibnu sebagi seorang pemimpin. Dengan mengacu kepada PP 

Tahun 1997. 

b) Orientasi stretegis Rektor IAIN yaitu Bapak Dr. Ibnu A.S Peluh, S.H., M.H 

dalam merubah STAIN menjadi IAIN Palangka Raya. 

 

Ketika ditanya apa dasar hukum saya dalam merubah STAIN 

menjadi IAIN yaitu dasar saya SK saya sebagai ketua STAIN masa 

bakti 2012-2016, itu modal saya paling kuat, jadi saya mau 

merubah, merubah organisasi itu harus dari pemimpin organisasi. 

Jadi dasar hukum saya ialah SK saya sebgai ketua STAIN yang 

menjadi dasar yang kuat nah sehingga dasar hukum yang kuat itu 

menjadi model psikologi dan komunikasi  yang kuat bagi seorang 

pemimpin untuk merubah jaminannya adalah SK yang mengnagkat 

saya itu mentri dan yang bisa mengusulkan saya itu mentri berarrti 

yang bisa meminta perubah itu satu-satunya hanya ketua STAIN 

maka dasar utamanya itu Sk yang dikemas dalam psikologi dan 

komunikasi.
58

 

Dari data diatas dijelaskan bahwa kekuatan pak Ibnu dalam 

merubah STAIN menjaidi IAIN adalah SK(Surat Keputusan) dari 

kementrian Pusat yang bahwa pak Ibnu sah menjabat sebagi ketua STAIN 

periode 2012-2016. Dengan dasar SK yang dimiliki pak Ibnu bisa 

meminta kepada Mentri Penidikan untuk merubah status lembaga untuk 

memjukan kualitas pendidikan dan pengembangan pendidikan dikota 
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Palangka Raya. Karena tidak ada yang bisa meminta perubahan didalam 

lembaga selain seorang pemimpin dilembaga itu sendiri. Oleh karena itu 

pak Ibnu punya hak untuk meminta perubahan dengan komonikasi yang 

baik diluar dari penyampaian melewati proposal agar yang dimaksudkan 

didalam proposal lebih cepat tersampaikan. 

Rujukan proposal itu murni inisiatif dari kami dengan didasari 

aturan, yang kedua kita dipanggil untuk menyesuaikan proposal 

kita selesaikan itu rujukannnya, nah kalau rujukan meniru proposal 

orang tidak ada, kami murni jadi explorasi klo saya katakan betul-

betul melakukan penjelajahan. Nah yang menjadi rujukan kami 

selanjutnya itu media, media itu khususnya internet kita bisa jadi 

fakultas apa, jurusan apa itu hanya dari internet.
59

 

Dari data diatas dijelaskan bahwa pak Ibnu dan tim membuat 

proposal alih status itu murni karya dari mereka tanpa panduan dan meniru 

punya orang lain. Setelah diajukan lalu dilakukanlah revisi, itulah yang 

menajdi rujukan selanjutnya dalam pembuatan proposal alih status. Dan 

rujukan selanjutnya untuk menambah pengetahuan dan referansi 

pengembangan lembaga pendidikkan pak Ibnu dan tim menggunakan 

media internet untuk melihat dunia. 

Klo pertama-tamanya itu benar-benar explorasi, sumber dari 

explorasi kami dari bahan gren disain proposal STAIN yang gagal, 

jadi sumber proposalnya dari bahan disain perkembangan STAIN 

yang gagal itu yang digunakan. Baru dari bahan itu kami sesuaikan 

dengan petet atau pola yang ditentukan oleh Kementrian Agama 

maka jadilah sebuah proposal yang proposal itu lengkap secara 

sistematika lalu tahap kedua baru kita perapian dan tahap katiga 

baru kita munculkan distingsi alasan kenapa STAIN Palangka 

Raya harus menjadi IAIN.
60
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Dari data di atas dijelaskan bahwa pak Ibnu dibantu tim membuat proposal 

alih status yang beberapakali hingga berhasil beralih status STAIN menjadi 

IAIN Palangka Raya. Permbuatan proposal alih status berawal dari green 

desain pengembangan lembaga yang gagal lalu disesuaikan dengan pola yang 

dibuat oleh Kementrian Agama. 

Saya akui, dalam masa saya dikampus atau masa kerja saya ada 3 

(tiga) masa kepemimpinan mereka mempunyai visi, misi dan 

tujuan untuk merubah STAIN, nah tujuan dari saya adalah yang  

mewujudkan nyata dari karya kata 3(tiga) kepemimpinan terdahulu 

itu saja tujuannya, karna saya tau dengan masa yang saya diberikan 

amanah ini  ya saya menyatakan lah dari pemimpin-pemimpin 

terdahulu saya akui secara tegas dan secara benar perubahan 

STAIN itu bukan visi original saya tapi saya ini hanya melanjutkan 

dan mewujudkan.
61

 

 

 Dari data diatas dijelakan bahwa pak Ibnu menegaskan bahwa 

rencana alih status STAIN menjadi IAIN Palangka Raya bukan murni 

buah pikir pak Ibnu tetapi pak Ibnu salah seoarang yang ingin 

mewujudkan itu. Pada setiap periode kepemimpinan sudah ada visi misi 

untuk merubah STAIN menjadi IAIN tetapi semuanya belum berhasil 

karena masih bersipat karya kata bukan karya nyata. Lalu pada 

kepemimpinan pak Ibnu, beliau merubah strategi untuk melanjutkan visi 

misi serta usaha pemimpin terdahulu dengan melakukan trobosan-trobosan 

yang lebih berani demi mewujudkan rencana yang sudah dibuat lama dari 

pemimpin-pemimpin terdahulu menjadi karya nyata. 

Nah, kalau melanjutkan visi-visinya bisa tidak jadi tapi yang saya 

tegaskan mewujudkan STAIN menjadi IAIN tidak boleh menjadi 

karya kata tapi harus menjadi karya nyata. Yang harus diluruskan, 

bisa dibuktikan dengan minta data visi misi orang terdahulu bisa 
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minta dengan bapak Sadiani, semuanya ada itu, sekali lagi saya 

tegaskan saya ini hanya bersifat mengkomolasi, mohon maaf klo 

boleh saya sedikit ego kelebihan saya adalah mengkomulasi dan 

mengkomunikasi dalam dimensi waktu.
62

 

 

 Dari data di atas pak Ibnu sangat menegaskan bahwa visi misi 

untuk alis status lembaga STAIN menjadi IAIN ini sudah ada dengan 

mencek dokumen-dokumen yang lalu untuk menghindari salah paham. 

Tetapi pak Ibnu bukan hanya melanjutkan visi misi itu, tetapi berusaha 

mewujudkannya dalam karya nyata. Dengan usaha dan kerja keras bersam 

maka sekarang STAIN sudah bermetamorfosis menjadi IAIN Palngka 

Raya. Disetiap kepemimpinan semuanya saling sambung menyambung 

tidak ada yang dapat dipisahkan atau diputus karena tampa usaha 

perkembanga pemimpin sebelunya tidak akan samapai seperti sekarang. 

Kemudian yang ketiganya saya tahan terhadap hiruk pikuknya, 

pasang surutnya perjuangan itu. Saya tidak puas berkarya kata tapi 

saya puas berkarya nyata walaupun dalam karya nyata itu pasang 

surutnya sangat tinggi  protoaktif bisa atau tidaknya, kurang atau 

lebihnya. Benar sekali perubahan STAIN menjai IAIN itu visi 

terdahulu slama 3 (tiga) masa kepemimpinan ada semua. Tetapi 

saya harus merubah strategi, tidak harus menjadi visi karya kata 

tapi karya nyata.
63

 

 

Dari data di atas dijelaskan bahwa pak ibnu pemimpin yang tahan 

terhapan permasalahan yang ada, dalam proses alih status. Selain 

melanjutkan visi misi 3(tiga) pemimpin terdahulu dalam usaha perubahan 

status lembaga pak Ibnu juga meruabah strategi dan cara dalam 

mengerjakan pekerjaan ini. Mulai dari pemmbuatan pembentukkan tim 

yang didalamnya orang-orang yang mengerti dan mempunyai tujuan yang 
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sama hingga pembuatan proposal, persentasi proposal yang berulang-ulang 

dan mengevaluasinya secara bersma-sama. Selain itu juga, banyak cara 

yang dilakukan pak Ibnu bersama tim sesuai keahlian masing-masing 

hingga tercapailah keinginan atau visi dan misi yang sudah lama berjalan. 

Klo tahapan dalam perubahan itu, Tahapan ada dua, tahapan 

normatif saya lakukan, tahapan normatif tahapan yang saya 

lakukan yang ada dalam proposal dan tahapan kedua adalah 

tahapan komonikasi politik, itu merupapakan tahapan yang bisa 

mempercepat, tahapan yang bisa dalam rangka mewujudkan. Jadi 

tahapan normatif sesuai dengan isi proposal dan yang kedua 

tahapan komonikasi politik, yaitu mendekatkan persoalan 

pentingnya, perlu dicatat ini komonikasi politik itu bukan 

transaksional ya. Tahapan komonikasi yang saya maksud  itu 

tahapan untuk supaya messez pentingnya STAIN menjadi IAIN itu 

sampai kepada pengambil kebijakan. Itu dia yang dinamakan 

komonikasi politik, yaitu alasan mendasar  bahwa STAIN Palangka 

Raya itu harus menjadi IAIN itu harus sampai kepada tangan 

pengambil kebijakkan kalau itu tidak sampai dan hanya sampai 

dengan tulisan dalam proposal itu tidak akan menjadi keputusan 

karena tidak semua proposal itu dibaca dan dipahami maka 

substansinya itu harus dibawa itu tugas saya dan TIM itu membuat  

dokumen administratif subtansinya itu saya pegang dan itu saya 

lebih cepat mengkomonikasikan dari pada administrative.
64

 

 

Dari data di atas dijelasakn bahwa dalam proses perubahan STAIN 

menjadi IAIN Palangka Raya itu ada dua tahapan yang dilakukan pak Ibnu 

yaitu membuat proposal dan komonikasi politik. Proosal dibuat untuk 

memnuhi administrasi sedangkan komonikasi politik adalah pendekatan 

yang dilakukan pak Ibnu untuk menyampaikan isi proposal yang diajukan 

karena dengan komonikasi yang baik penyampaian isi proposal lebih cepat 

didengar daripaca merka membaca proposal yang diajukan. Begitulah cara 
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pak Ibnu, pak Ibnu sangat pindai dalam berkomonikasi baik dalam 

pekerjaan maupun bukan pekerjaan.  

Permasalahn yang muncul dalam proses perubahan alis status itu 

pertama permasalahn psikologi yang artinya ada yang setuju dan 

ada yang tidak setuju, ada yang percaya dan ada yang tidak 

percaya, maka strateginya komonikasikan peluang itu besar. Yang 

kedua, sisi kekurangan administratif dan dukungan. Saya 

pergunakan hak saya sebagai penguasa anggaran, maka anggaran 

saya arahkan kepada administrasi yang kurang. Jadi, administrasi 

yang kurang itu saya polikasi dari politik anggaran saya arahkan 

supaya adminitrasi itu tercapai. Yang ketiga, masalah yang muncul 

lagi, kita tidak punya pejuang dipusat  itu, kita tidak memiliki 

pejuang yang artinya kita tidak memiliki pejabat, pegawai, dari 

STAIN yang menjadi pegawai dipusat  nah itu tantangan terbesar.
65

 

 

Dari data di atas dijelaskan bahwa pda proses alih status banyak 

permasalahan yang muncul karena komonikasi yang kurang lancar 

sehingga apa yang dimaksudkan pak Ibnu tidak semua mengerti dan 

paham tujuannya. Ada juga yang meragukan gebrakan pak Ibnu karena hal 

ini sangat besar. Ada yang percaya dan tidak percaya dengan usaha yang 

dilakukan pak Ibnu dan tim. Tetapi dengan tekat yang kuat serta tim yang 

solid pak Ibnu maju terus, pak Ibnu menggunakan kuasanya sebagai Ketua 

saat itu untuk mengatur anggaran untuk memenuhi administrasi yang 

kurang. Yang selanjutnya muncul lagi masalah, yaitu STAIN tidak 

mempunyai orang dalam atau relasi dikantor pusat untun mempermudah 

urusan, semuanya benar-benar harus bekerja keras dalam mewujudkan alih 

status ini dan hal ini menurut pak Ibnu tantangan paling berat selama 

proses alih status. 
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Lalu bagaimana penyelesaiannya, saya harus muncul didalam 

forum rektor, saya harus bukan peserta pasif dalam pertamuan 

nasional, saya harus menjadi peserta aktif, sehingga saya menjadi 2 

(dua) peran. Peraan saya debagai pimpinan STAIN dan juga peran 

STAIN dalam Kementrian Agama. Cara saya memotivasi dalam 

TIM itu, saya tidak dulu berbicara, jangan menyuruh orang 

bersemangat sebelum anda menunjukkan anda orang yang 

bersemangat, saya paling extrim dalm menjajah TIM saya, 

mungkin sedikit saya menyuruh bersemangat bahasanya tapi saya 

banyak menunjukkan bahwa saya orang yang bersemangat, itu 

saja.
66

 

 

Dari data di atas  dijelaskan ada dua cara pak Ibnu untuk dekat 

dengan kator pusat, yaitu sering menghadiri undangan-undangan rapat 

yang berperan sebagai Ketua STAIN dan sebagai peserta aktif. Karena 

melihat semangat dan kerja keras pak Ibnu Tim alih status juga ikut 

bersemangat dan kerja keras dengan ikhlas dalam proses alih status sampai 

akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan dan membahagiakan semua 

orang tanpa pak Ibnu menyuruh tim bersemangat. 

c) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Rektor IAIN yaitu 

Bapak Dr. Ibnu A.S Peluh, S.H., M.H dalam merubah STAIN menjadi 

IAIN Palangka Raya. 

Faktor penghambat itu klo menurutt saya adalah dibatasinya 

komonikasi saja ko, faktor penghambat. Kalau sebetulnya saya itu 

orangnya mesra ko‟ tapi ee mungkin moment untuk berkomonikasi 

saya tidak tepat sehingga  kurang banyak pada pihak-pihak tertentu 

sehingga apa yang menjadi karakter pola pikir saya tidak 

tersampaikan begitu pula saya tidak sempat mendengar karakter 

dan buah pikir yang lain. Itu yang menjadi pengambatnya sehingga 

sering kali saya mengulang hal-hal yang sudah saya lakukan, hal-

hal yang sudah saya buktikan dilapangan karena orang-orang 

tertantu tidak hadir begitu jadi seperti seolah-oleh tidak ada yang 
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saya lakukan. Begitu saja, media komonikasi aja yang kurang puas 

penghambatnya.
67

 

 

Dari data diatas dijelaskan faktor pendukung dan penghambat pada 

saat proses perubahan alih status. Penghambatnya yaitu kurang tepatnya 

waktu penyampaian pak Ibnu kepada rekan-rekan karyawan dan dosen 

sehingga apa yang dimaksud tidak semuanya memahami dan mengerti 

sehingga terjadi pro dan kontra. Komonikasi yang kurang bagus saja yang 

menjadikan semuanya tidak begitu jelas dalam penyampaian yang 

menjadikan sebagai sedikit penghambat dalam proses perubahan lembaga. 

Faktor pendukung, faktor pendukung yang sangat dominan begini, 

psikologi perkembangan itu sudah ada, keinginan berubah maju itu 

sudah ada dan kuat sebetulnya di STAIN itu, hanya di butuhkan itu 

faktor managerial itu sebetulnya jadi keberadaan saya itu bukan 

utama tapi pelengkap yang belum ada. Sebenarnya semangat 

perubahan itu sudah ada dari setiap orang tanpa terkecuali, 

administrasi, dosen, pramubakti, honorer, termasuk masyarakat dan 

itu terbukti dengan mereka sangat apresiasi yang kuat baik secara 

psikologi langsung maupun komonikasi.
68

 

 

Dari data di atas dijelaskan pendukung dalam perubahan lembaga 

adalah kondisi kampus yang sudah memenuhi syarat sehingga pak Ibnu ini 

bukan menjadi orang  satu-satunya tetapi melengkapi dari usaha dan kerja 

keras dari pemimpin-pemimpin sebelumnya karena tidak mungkin seperti 

sekarang tanpa adanya usaha dan kerja keras oleh para pemimpin 

terdahulu. 

Faktor pendukung lain seperti luaasnya lahan hasil dari karya 

pemimpin-pemimpin terdahulu sehingga syarat untuk alih status 

sudah siap, nanti untuk apa yang saya kerjakan akan terlihan tahun 

depan seperti 4 (empat) fakultas tingkat 3 (tiga) itu udah selesai 
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semua dan gedung pasca sarjana tingkat 3 (tiga) itu karya fisik 

saya, nah sekarang ini orang baru melihat karya saya dari sisi 

dalam renopasi-renopasi, karya saya dalam hal alih status, karya 

saya dalam ortaker nah nanti untuk repersentatif sarana dan 

prasarana yang fakultas insyaalah tahun depan akan selesai 

semuanya.
69

 

 

Dari data di atas dijelaskan pak Ibnu bahwa salah  satu pendukung 

dari perubahan lembaga ini adalah sarana dan prasaran yang sudah 

memadai buah karya dari pemimpin-pemimpin terdahulu sehingga pak 

Ibnu tinggal melanjtkan untuk memenuhi persyartan. Dan untuk buah 

karya pak Ibnu bisa dilihat nanti tahun 2016 apa saja yang pak Ibnu 

kerjakan dan rancang selama periode kepemimpinan masa bakti 2012-

2016. 

Hasil wawancara di atas selaras dengan keterangan dosen-dosen yang 

menjabat saat beliau memimpin, yaitu : 

Beliau adalah pemimpin yang disiplin, demokratis, dan sedikit 

otoriter. Bukan hanya memerintah tapi melakukan juga. Untuk 

menyelaikan masalah, baliau pertama-tama beliau mengajak 

berdiskusi selanjutnya beliau menunjuk seseorang yang lebih 

berkompeten dalam masalah yang terjadi. Misalnya masalah 

keungan, beliau akan menunjuk salah satu staf keuangan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.
70

 

Berdasarkan  paparan diatas dijelaskan bahwa pak ibnu seorang 

pemimpin yang disiplin, bukan hanyan mendisiplinkan bawahan tetapi pak 

Ibnu memang pemimpin yang disiplin. Dalam memberikan perintah dalam 

melakukan pekerjaan, pak Ibnu juga mengerjakannya sehingga tidak ada 

cuma bawahan yang bekerja tetapi bekerja bersama-sama. Ketika ada 
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permasalah pak ibnu akan menyereahkan kepada bagian yang 

berkempeten dibidangnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Latar pendidikan pendidikan pak ibu itu umum, terutama hukum. 

Ciri khas beliau komonikatif prontal. Dalam permasalahan alih 

status beliau tidak terlalu memusingkan yang kontra, beliau maju 

terus menyemangati diri dan menyemangati TIM untuk maju terus. 

Kelebihan beliau itu dalam berkomonikasi, memiliki retorika yang 

bagus, kemampuan meyakinkan orang lain, mempunyai sisi 

humanis, egaliter, mau turun kebawah, mau bergaul dengan orang-

orang dibawah, tidak merasa gengsi, bisa membaur dengan semua 

golongan tetapi keras juga tegas.
71

 

 Berdasarkan paparan diatas dijelaskan bahwa pak ibnu tidak memilki latar 

belakang pendidikan agama, ciri khas pak Ibnu adalah berkomonikasinya yang 

pandai dan pak Ibnu adalah tipe pemimpin yang pekerja keras dan juga tegas. 

Dalam proses alih status pak Ibnu tidak menghiraukan yang kontra, tetapi tetap 

menyemangati diri dan tim agar tetap terus maju dalam perjuangan yang 

membuahkan hasil sangat memuaskan. 

Kekurangannya, mungkin kurang dalam hal melibatkan dalam 

seluruh elemen dalam tim karena beliau lebih mempercayai tim 

kecil tapi kuat dar pada  tim besar tapi ribet. Kebiasaan beliau itu 

merokok, ngopi dan merokok di sela waktu. Faktor kemampuan 

interpersonal skill dan emosional skill intelegennya bagus, 

mungkin beliau tidak menguasai semua bidang tapi beliau 

mempercayai orang-orang pada ahli bidangnya untuk bergabung 

dalam TIM. Kekurangan beliau itu mungkin pada planning atau 

perencanaan, karena beliau lebih suka jalan dulu baru diperbaiki 

sambil berjalan.
72

 

Berdasarkan  di atas dijelaskan bahwa pak Ibnu adalah seorang 

pemimpin yang disiplin, tegas, dan pandai berkomonikasi. Terbukti 

dengan pak Ibnu tidak pernah membatasi pergaulan baik dari kalangan 

atau bawah tetapi pak Ibnu juga tegas. Pak Ibnu juga pemimpin yang 

                                                           
71

Ibid, 
72

Ibid, 



103 
 

 
 

selektif terlihat dari penunjukkan pemberian tugas pak Ibnu tidak 

membuat mau tim yang besar karena peluang bermasalahnya lebih besar 

sehingga pak Ibnu membuat tin kecil saja tetapi menunjuk para ahli 

dibidangnya. 

Kebijakan beliau dalam mengubah petama-tama memanggil 

beberapa dosen untuk diberi penjelasan mengenai rencana 

perubahan yang akan dilakukan oleh pak Ibnu..... Lalu dibuat TIM 

alih status dan di SK kan, SK TIM alih status. Setelah di SK kan 

itu berubah menjadi kabijakan, saat itu pak Ibnu mempunyai 

kebijakan atau trobosan untuk merubah STAIN menjadi IAIN. 

Kebijakkan itu dibuktikan dengan penerbitan SK kemudian 

ditindklanjuti dengan pembagian tugas yang ada pada SK.
73

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan bahwa untuk 

menyampaikan rencana perubahan alih status pak Ibnu mengupulkan 

dosen-dosen untuk menjelaskan terobosan yang akan dilakukan. Setelah 

semua sepakat maka dibentuklah tim dan dibuatkan SK tim untuk memulai 

pekerjaan sesuai pembagian yang ada di SK. 

Untuk mencari dana untuk makan itu dan untuk mendanai 

perubahan itu pak Ibnu yang memikirkan dan mengajak PK II dan 

PK III tapi untuk mengerjakan proposal itu adalah TIM. 

Mengerjakannya di hari-hari libur, di malam hari print kemudian di 

jakarta lalu persentai. Pesentasi seperti lomba dengan 16 STAIN 

sampai jam 3 malam karena harus selesai berkali-kali sampai 5 kali 

kadang-kadang yang berangkat 4-5 orang. Kebiasaan beliau, lancar 

dalam berkomonikasi, yang artinya mengajak, memberi arahan, 

dan kemudian memberi makan.
74

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan pada awal rencana alih 

status pak Ibnu memanggil beberapa dosen untuk menyampaikan program 

yang pak Ibnu gagas untuk memulai alih rencana status, kemudian dibuat 
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tim khusus alih status yang bertangung jawab penuh dalam pelaksanaan 

baik membuat proposal, persentase bahkan revisi. Untuk mesalah dana 

itubagian pak Ibnu yang bekerja mencari kekurangannya dibantu oleh  PK 

II dan PK III. Semuanya bekekrja keras dan bekerjasama pada bagian 

kerjanya masing-masing dalam satu tujuan yang sama yaitu alih status 

STAIN menjadi IAIN Palangka Raya.  

STAIN berubah menjadi IAIN  karena menjadi tuntutan kemajuan, 

alasannya 1. Untuk kemajuan lembaga isinya meningkatan mutu 

dosen, ada peningkatan dosen, ada peningkatan sarana dan 

prasarana. Meningkatkan kesejahteraan, pegawai yang dulu gajinya 

kecil lalu penghasilannya menambah karena lembaga berubah 

menjadi IAIN, mobil dinas juga bertambah. Dosen bertambah 14 

orang dosen baru dan 1 pegawai kantor, itu namanya peningkatan. 

Langkah pertaman, penerbitan SK. Dibentuk TIM di Palangka 

Raya, sedangkan pak Ibnu mencari peluang, pendukung, melobi, di 

jakarta. Langkah dipalangka raya yaitu tim atau panitian alih status 

dan langkan kedua di Jakarta pak Ibnu. Pegawai kantor dandosen 

menjalankan pekerjaan masing-masing dengan keadaaan kondusif, 

dari 2012 sampai sekarang. Ada langkah eksternal dan langkah 

intenal (dibentuk tim alih status yng bekarja didalam lembaga) 

Kontra itu biasa aja, pihak-pihak tertentu belum mengerti arti 

perubahan dan tujuan perubahan.
75

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan perubahan lembaga ini 

berupa tuntutan yang harus dilaksanakan demi kemajuan kualitas 

pendidikan dan memaslahatkan pekerja, dari gajih yang kecil menjadi 

sedikit lebih besar, naiknya jabatan-jabatan karyawan serta membuka 

lapangak kerja. Dalam proses alih status ini dibagi menjadi dua pekerjaan 

yaitu pak Ibnu bekerja untuk menyampaikan kepusat seperti 

berkomonikasi dengan intens, melobi pejabat-pejabat agar dapat 

menyampaikan maksud dan tujuan perubahan lembaga dan tim alih status 
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yang bekerja untuk mempersiapkan persyaratan dan penjelasan-penjelasan 

alasan layak berubah serta tenaga kepegawaian dan dosen bekerja seperti 

biasa agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. 

Faktor pendukung ketua STAIN untuk merubah adalah 

kekompakkan TIM, dukungan sikologis dai para dosen, faktor 

pendukung lainnya etos kerjanya yang tinggi. TIM bekerja tidak 

dibayar atau dihitung yang kerjanya dihari libur karena TIM  

percaya diri bahwa kerjanya nanti berhasil. Kekurangan sarana 

kurang mendukung untuk IAIN tetapi cukup untuk STAIN, 

penghambat itu data yang kurang, sarananya tidak cukup, 

kurangnnya dosen, jumlah Fropesor, dan waktu itu jumlah 

mahasiswa/i,. Banyak yang menduga-duga ini tidak berhasil tapo 

tidak ditanggapi karena keyakinan akan berhasil. Dan pak ketua 

mampu mencari dana untuk membiayai.
76

 

 

Berdasarkan di atas di jelaskan faktor pendukung dan penghambat 

perubahan STAIN menjadi IAIN. Faktor pendukungnya adalah 

kekompakan dan kerja keras tim yang bekerja dihari libur serta tanpa 

dibayar. Sedangakan faktor penghambatnya adalah kurangnya persyaratan 

seperti SDM (sumber daya manusia) dan sarana prasarana. 

Beliau punya modal yang banyak, karena beliau orang yang sangat 

bagus komonikasinya dengan berbagai jalur. Terutama dengan 

parta-partai politik, pemerintah kota dan pemerintahan provinsi 

Palangka Raya. Beliau memanfaatkan kedekatan ini, karena beliau 

sering dimintai pendapat dan pandangan-pandangan dan setelah 

salah satu dari mereka terpilih lalu giliran beliaulah yang memita 

bantuan atau dukungan moril seperti tanda tangan bahwa STAIN 

Palangka Raya sudah siap berubah menjadi IAIN Palangka Raya.
77

 

 

Berdasarkan paparan di atas menjelaskan bahwa pak Ibnu adalah 

pemimpinan yang sangan bagus komonikasinya, pak Ibnu mempunyai 

banyak rekan dan relasi dipemerintahan kota maupun provinsi Kalimantan 
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Tengah. Pak Ibnu juga sering memberikan pandangan dan pendapat bagi 

para calon-calon partai politik saat mendekati pemilihan. Sehingga saat 

pak Ibnu memerlukan dukungan, pak Ibnu lebih mudah meminta 

dukungan moril kepada mereka-mereka untuk mendukung pemantasan 

perubahan lembaga. 

Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa disetiap provinsi harus 

ada Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tetapi perubahan itu tidak 

serta merta saja berubah tanpa adanya usaha dan perjuangan 

pemimpin lembaga bersama timnya. Setelah beliau dilantik 

menjadi ketua STAIN waktu itu, banyak gebrakan-gebrakan yang 

beliau lakukan seperti membuka jurusan Magistner Manajemen 

Pendidikan Islam, memback up yang sedang kuliah S3 apakah ada 

kendala serta membantu secara materi dan non materi, merubah 

status STAIN menjadi IAIN. Dan setelah berubah menjadi IAIN 

beliau membuka 21 (dua puluh satu) program studi dalam beberapa 

jurusan. Beliau mampu mengayomi bawahan dan tidak mudah 

terpengaruh dengan bisikkan-bisikkan negatif sehingga tidak 

menguras emosi dan tidak menggu dalam kinerja beliau sebagai 

pemimpin.
78

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan bahwa pak Ibnu seorang 

pemimpin yang pandai memanfaatkan peluang dan suasana serta 

pemimpin yang baik komonikasinya. Sesuai PP tentang setiap provinsi 

harus ada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pak Ibnu dan tim bekerja 

lebih keras lagi dalam mewujudkannya dengan memenuhi persyaratan 

secara administrasi.  Semenjak dilantik menjadi ketua STAIN pak Ibnu 

banyak melakukan perkembangan didalam lembaga seperti membuka 

program Magister dan membuka 12(dua puluh satu) program studi dalam 

beberapa jurusan. 
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Pak ibnu adalah pemimpin yang mempunyai semangat yang sangat 

tinggi, energik, muda dan berbakat. Bukan hanya itu, beliau juga 

punya hubungan yang baik dengan pejabat pusat, pejabat kota 

maupun pejabat provinsi bahkan dengan orang-orang di Perguruan 

Tinggi lainnya. Sehingga semua urusan yang dijalankan tidak 

begitu sulit beliau laksanakan. Saya rasa pemimpin seperti ini yang 

dibutuhkan lembaga yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang 

jelas serta terobosan yang terukur.
79

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan bahwa pak Ibnu adalah 

pemimpin yang sangat bersemangat, bukan karena pak Ibnu muda tetapi 

gebrakan yang dilakukan memang luar biasa pantaslah IAIN ini 

mempunyai pemimpin seperti ini. Niat ikhlas yang selalu pak Ibnu 

tanamkan dan amanah dalam setiap menjalankan tugas sehingga proses 

dan hasil yang diperoleh sangat baik. 

Sampai saat ini beliau selalu mampu mencapai target dan tidak ada 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena beliau 

mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuan dan 

memecahkan masalah. Yang membuat kita yakin bahwa STAIN ini 

bisa berubah menjadi IAIN adalah semangat yang tinggi, niat 

ikhlas, amanah, target yang jelas serta kebersamaan. Semua kita 

lakukan bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama dan kita 

rasakan hasilnya bersama-sama dan ini adalah hal yang sangat 

positif.
80

 

 

Berdasarkan paparan di atas dijelaskan bahwa pak ibnu adalah 

pemimpin yang bijaksana, karena pak Ibnu selalu bermusyawarah dalam 

pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah. Dari awal periode 

kepemimpinan sampai sekarang belum ada permasalahan yang tidak bisa 

diselesaikan pak Ibnu sebagai Rektor karena rencana pak Ibnu terukur. 
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Semua dilakukan bersama-sama, jadi kebersamaan itulah yang menjadikan 

kekuatan dan samangat untuk maju terus. 

Pendapat-pendapat di atas mengenai karakter, model 

kepemimpinan, orientasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

perubahan lembaga selaras dengan pendapat para ahli. 

  Yang pertama, pak Ibnu adalah seorang pemimpin yang dibentuk 

selaras dengan teori Sosial yang inti aliran sosial ini bahwa adalah “Leader 

are made and not born” (pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan 

kodrati)
81

 

Jadi teori ini merupakan kebalikan dari teori genetika. Para 

penganut teori ini mengenengahkan pendapat yang menyatakan bahwa 

setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan, 

pengetahuan dan pengalaman yang cukup. 

 Yang kedua, dari pendapat di atas pak Ibnu juga dapat digolongkan 

pada pemimpinan transformasional yang pada hakekatnya menekankan 

seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan 

tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin 

transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan 

mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan 

mengakui kredibilitas pemimpinnya. Hater dan Bass menyatakan bahwa 

"the dynamic of transformational leadership involve strong personal 
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identification with the leader, joining in a shared vision of the future, or 

going beyond the self-interest exchange of rewards for compliance".
82

 

Beberapa karakteristik dari perilaku kepemimpinan 

transformasional antara lain : 

a) Mempunyai misi yang besar dan mempunyai intuisi 

b) Menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan 

c) Berani mengambil resiko dengan pertimbangan yang matang 

d) Memberikan kesadaran kepada bawahan akan pentingnya hasil 

pekerjaan 

e) Memiliki kepercayaan akan kemampuan bawahan 

f) Fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru 

g) Berusaha meningkatkan motivasi yang lebih tinggi daripada sekedar 

motivasi yang besifat materi 

h) Mendorong bawahan untuk menempatkan kepentingan organisasi di 

atas kepentingan pribadi dan golongan 

i) Mampu mengartikulasikan nilai inti/budaya tradisi untuk membimbing 

tradisi mereka bawahan.
83

 

 Fokus kepemimpinan transformasional adalah komitmen dan 

kapasitas anggota organisasi, komitmen dan kapasitas anggota yang 

semakin bertambah dan dianggap dapat menghasilkan usaha dan 

produktifitas yang lebih besar dan akan menjadi outcome yang diharapkan 
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oleh sebuah organisasi. Dalam kaitan ini, kepemimpinan transformasional 

lebih dilihat dalam konteks pendidikan. Terlebih lagi perubahan yang 

terjadi sekarang ini lebih komplek dan membutuhkan strategi yang jitu 

untuk menghadapinya. 

 Dengan demikian, pemimpin transformasional merupakan 

pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis 

dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin 

transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan 

visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan 

bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada apa yang mereka 

butuhkan. Seorang pemimpin dikatakan tranformasional diukur tingkat 

kepercayaan, kepatuhan, keagungan, kesetiaan, dan rasa hormat para 

pengikutnya. Para pengikut kepemimpinan transformasional akan 

termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

Yang ketiga, model kepemimpinan yang digunakan pak Ibnu 

selama periode kepemimpinanya mencakup, 

Yang ketiga, model kepemimpinan yang digunakan pak Ibnu 

selama menjadi Ketua STAIN dan Rektor IAIN Palangka Raya yaitu 

model kepemimpinan militeristik karena langsung memerintah dalam 

memeberikan pekerjaan, pemimpin yang demikian dapat digolongkan 

kedalam model militeristik karena memerintah termasuk dalam 

karakteristik pemimpin militeristik. 
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Seorang pemimpin militeristik memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Dalam menggerakkan bawahan sering menggunakan cara perintah. 

b. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada 

pangkat/jabatan. 

c. Senang kepada formalitas yang berlebihan. 

d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku pada bawahan. 

e. Sukar menerima kritikkan atau saran dari bawahannya. 

f. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.
84

 

Model kepemimpinan militeristik ini sering digunakan pada zaman dahulu, 

jarang sekali pada zaman sekarang model ini digunakan. Tapi model ini bisa 

digunakan dalam keadaan tertantu jika memang dituntut keadaan. 

Selanjutnya pak Ibnu juga sering juga menggunakan model kepemimpinan 

demokratis karena sering juga bermusyawarah dalam pengambil keputusan dan 

penyelesaian masalah, mengayomi bawahan dan mengembangkan kapasitas diri 

serta mudah bergaul dengan siapa saja tanpa melihat pangkat, jabatan dan suku 

yang beberapa hal ini termasuk dalam ciri-ciri kepemimpinan demokratis. 

Pemimpin mendorong bawahannya dalam mengembangkan keterampilannya.
 

Model kepemimpinan ini, bawahannya bekerja dengan suka cita untuk 

memajukan organisasinya. Semua pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana yang 

telah ditetapkan dan disepakati bersama. Akhirnya tercapailah suasana-sasana 

kekeluargaan yang sehat dan menyenangkan.
85

 Dalam model kepemimpinan 
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demokratis ia tidak bertindak diktator sebagaimana model kepemimpinan otoriter, 

melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah bawahan dan anggota-anggotanya. 

Ia tidak menempatkan dirinya sebagai majikan sedangkan bawahannya sebagai 

buruh, melainkan sebagai saudara tua di antara teman-temannya.
86 

Pemimpin demokratis melaksanakan tugas secara bersama-sama dan bersifat 

bijaksana dalam pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Di dalam 

kepemimpinannya berusaha supaya bawahannya kelak dapat menjalankan 

tugasnya sebagai pemimpin.
 

Dari beberapa uraian di atas di sini dapat dibuat identifikasi bahwa  seorang 

pemimpin demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Dalam menggerakkan bawahan ia bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia 

itu makhluk yang termulia di dunia. 

b. Selalu berusaha menyingkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan 

kepentingan dari tujuan pribadi bawahan. 

c. Senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan. 

d. Mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan. 

e. Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan dan membimbingnya. 

f. Mengusahakan agar bawahan dapat lebih sukses daripada dirinya. 

g. Selalu mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.
87

 

 Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pada periode kepemimpinan 

pak ibnu  adalah faktor ekternal dan internal. Tiap faktor lingkungan luar yang 

mencampuri kemampuan organisasi untuk menarik sumber-sumber daya manusia, 
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dana dan sarana prasarana yang dibutuhkannya menjadi kekuatan untuk adanya 

satu perubahan (a force of change). Tiap faktor didalam lingkungan internal yang 

mempengaruhi secara organisasi melakukan kegiatannya, juga merupakan 

kekuatan untuk perubahan, disamping itu juga didukung oleh  change agen 

(pemimpin) yang mempuni. Jadi teori perubahan ini mempunyai tiga kekuatan 

prinsip, yaitu kekuatan eksternal (eksternal forces), kekuatan internal (internal 

forces), change agen (pemimpin/manajerial).
88
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