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BAB V 

PEMBAHSAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Pembahasan Temuan Penelitian 

1. Temuan Data Penelitian Pemimpin Periode Nopember-Juli Tahun 2000 

yaitu Drs. Marjudi, SH 

 

a. Model dan Karakteristik Pemimpinan STAIN, karekter beliau ini sanagat 

ramah dan kebapak-bapakan dan model kepemimpinan yang beliau gunakan 

adalah kharismatik dan demokratis. 

b. Orientasi stretegis pada periode kepemimpinan dalam merubah STAIN 

menjadi IAIN Palangka Raya. 

c. Belum ada rencana atau wacana pada periode kepemimpinan beliau karena 

beliau menjabat hanya sebagai pejabat sementara mulai Nopember 1997 

sampai Juli 2000 menunggu pemilihan kepemimpinan selanjutnya. 

d. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung selama-selama 

periode kepemimpinan. 

Faktor pendukung selama beliau menjabat sementara adalah tim kerja yang 

bersemangat dan faktor penghambatnya adalah waktu yang sedikit sehingga 

proses kerja belum mampu terlaksana dengan baik. 

2. Temuan Data Penelitian Pemimpin Periode Tahun 2000-2008 yaitu Drs. 

H. Ahmad Syar’i, M.Pd 

 

a. Model dan Karakteristik Pemimpinan STAIN 

Dari hasil penelitian tentang kepemimpinan pak Syar’i selama 2 (dua) 

periode, beliau memimpin dengan Model kepemimpinan kharismatik, 

demokratis, dan situsionalisme. 
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Model kepemimpinan ini 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.
 
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 kekeluargaan yang sehat dan menyenangkan.
1
 

Karakter pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan sebuah organisasi 

dalam pengembangan organisasi baik dari sisi internal maupun eksternal. 

Kerjasama antar karyawan dan komunikasi pemimpin dan bawahan yang 

baik akan menciptakan suasana kerja yang baik. 

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 di antara teman-temannya.
2
 

Salah satu Model kepemimpinan yang pak Syar’i gunakan adalah 

model kepemimpinan demokratis dimana pak Syar’i adalah seorang ketua 

STAIN tetapi dalam bekarja atau menjalankan tugas pak Syar’i tidak 

                                                           
1
Helmawati, Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Melalui Manajerial Skil, 

h. 47. 
2
 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, 

h. 50. 
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semena-mena dengan bawahan dengan posisi sebagai ketua. Pak Syar’i 

selalu mengajak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan 

pengambilan keputusan.  

Seorang pemimpin kharismatik memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

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

mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. 

b. Pengikut tidak dapat menjelaskan mengapa mereka tertarik mengikuti 

dan mentaati pemimpin itu. 

c. Dia seolah-olah memiliki kekuatan gaib (supernatural power) 

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

kesehatan, ataupun ketampanan pemimpin.
 3

 

Pak Syar’i juga seorang pemimpin yang kharismatik, beliau tidak 

ditakuti tetapi sangat dihormati dan disegani oleh semua pihak. Apa yang 

pak Syar’i sampaikan akan diterima dengan baik dari berbagai kalangan hal 

ini tidak dapat dijelaskan karena kharisma seseorang tidak bisa dibuat-buat 

tetapi terpancar dari diri orang tersebut.  

Model  kepemimpinan Situasional adalah 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 

                                                           
3
Ibid, h. 49. 



117 
 

 
 

dan perilaku hubungan. Selanjutnya, pada saat anak buah mencapai tingkat 

kematangan penuh dan sudah dapat mandiri, pemimpin sudah dapat 

mendelegasikan wewenang kepada anak buah.
4
 

Hal ini biasa  dilakukan jika anak buah berada pada tingkat 

kedewasaan yang tinggi. Dalam tingkat kematangan seperti ini upaya tugas 

hanya diperlukan sekedarnya saja, demikian pula upaya hubungan atasan 

dan bawahan. 

a. Orientasi stretegis pada periode kepemimpinan dalam merubah STAIN 

menjadi IAIN Palangka Raya 

Langkah-langkah dan prosedur dalam perubahan sudah dilakukan 

dan diusahan dengan  baik, tetapi belum juga terlaksana karena salah satu 

faktor penghambatnya tadi adalah pemerintah pusat tidak menginginkan 

peralihan status melainkan pemprograman kualitas dan pengembangan. 

Maka dari itu dilakukankan peningkatan kualiata seperti penyekolahn 

dosen-dosen S1 ke S2 dan S2 ke S3 serta pengembangan kurikulum dan 

pengakreditasan jurusan dan penambahan prodi.  

Terlihat jelas seperti teori yang dikemukakan: 

1. Teori proses perubahan managerial menyadari perlunya melibatkan 

banyak orang untuk mewujudkan perubahan yang kendali dipegang 

oleh pemimpin organisasi yang berusaha untuk memperoleh 

dukungan, konsensus dan komitmen. Dalam menjalankan misi 

perubahan, teori ini mengadopsi ilmu-ilmu lain seperti psikologi, 

                                                           
4
Ibid. h. 116. 
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psikologi dan ntropologi, sehingga seorang pemimpin memiliki peta 

psikologis dan budaya organisasi berbasis karakter individu  sehingga 

dapat meminimalisir stres dan konflik dalam proses perubahan.
5 

Dijelaskan bahwa dalam sebuah proses perubahan tidak akan 

berjalan apabila hanya dilakukan sendiri, pemimpin membutuhkan 

bawahan dan bawahan juga memerlukan seorang pemimpin agar 

semua hal berjalan sesuai fungsinya.
 

2. Teori-teori pengembangan organisasi dalam perubahan organisasi 

merupakan teori  yang menyentuh dua kategori yang berinteraksi, 

yaitu manusia dan teknologi. Manusia adalah elemen yang melakukan 

proses organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan 

pemecahan masalah. Sedangkan teknologi elemen yang 

mempengaruhi struktur organisasi, seperti desain pekerjaan, metode 

kerja, dan desain organisasi. Teori ini meyakini bahwa perlu  adanya 

pendekatan tekno-struktur dan manusia-proses agar intervensi pada 

dua kategori ini menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia dalam 

penyelesaian tugas.
6 

Dalam sebuah organisasi memerlukan teknologi untuk 

menunjang pekerjaan, seperti menginformasikan dengan cepat dan 

mempermudah pekerjaan. Jadi dalam sebuah organisasi manusia dan 

teknologi tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan pekerjaan.
 

                                                           
5
Ibid, h. 2. 

6
Ibid, h. 2. 
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3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung selama 

selama periode kepemimpinan. 

Faktor pendukung, yaitu adalah karyawan yang muda yang 

energik dan bersemangat tinggi sehingga mampu dituntut bekerja 

keras. Adapun faktor pendorong lainnya, yaitu: 

a. Faktor internal. 

b. Faktor eksternal. 

c. Faktor Kepemimpinan.
7
 

Menurut teori perubahan termasuk STAIN Palangka Raya 

tergantung pada dan harus berinteraksi dengan lingkungan luar untuk 

kelangsunagan hidupnya. Tiap faktor lingkunagn yang mempengaruhi 

kemampuan organisasi untuk menarik semua sumber daya, manusia, 

dana, dan sarana prasarana yang dibutuhkan menjadi kekuatan untuk 

adanya perubahan. 

Faktor penghambat, yaitu: 

a. Karyawan yang belum banyak pengalaman 

b. Kendala-kendala sistem keorganisasian dan kekuasaan 

c. Perbedaan-perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur 

organisasi yang mekanistik 

d. Pemikiran kelompok dan kendala-kendala individual, seperti 

ketidak siapan yang mengakibatkan ketidak pastian, kekhawatiran, 

persepsi selektif, dan retensi kebiasaan.
8
 

                                                           
7
Nraha, Talizidahu, 1988. Manajemen Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Bina Aksara, h. 

104. 
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Faktor pemhambat diperiode kepemimpinan pak Syar’i memang 

sangatlah rumit dikarenakan lembaga STAIN ini tergolong Sekolah 

Tinggi Islam yang baru jadi dalam  pelaksanaanya juga memang 

memulai dari awal tetapi faktor penghambat ini menjadi tidak begitu 

berarti karena dibantah semangat kerja yang tinggi. 

3. Temuan Data Penelitian Pemimpin Periode Tahun 2008-20012 yaitu Dr. 

H. Khairil Anwar. M.Ag 

 

a. Model dan Karakteristik Pemimpinan STAIN 

Karakteristik kepemimpiana pak Khairil sesuai dengan kepemimpinan 

dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki 

sekurang-kurangnya 4 (empat) sifat yakni : Siddiq, Tabligh, Amanah dan 

Fathanah.
9
 

1. Ash-shidiq, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, 

serta berjuang melaksanakan tugasnya. 

2. Al-amanah, atau kepercayaan, yang menjadikan dia memelihara sebaik-

baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Tuhan maupun dari 

orang-orang yang dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua 

pihak. 

3. Al-fathanah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi 

dan menanggulangi persoalan yang muncul seketika sekalipun. 

                                                                                                                                                               
8
Wawancara dengan H. Ahamd Syar’i di Palangka Raya, jumat 11 September 2015. 

9
M. Fauzan, Sifat Rasululah Saw Siddiq Amanah. Html: gegaje.blogspot.com 2013/05/4. 



121 
 

 
 

4. At-thablig, yaitu penyampaian yang jujur dan tanggung jawab, atau 

dapat diistilahkan dengan “keterbukaan”
 10

 

Sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dicontohkan dalam islam yang 

telah ada dalam diri Rasul seperti pada ayat Q.S Al-ahzab, yaitu: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Q.S 

Al-ahzab ayat 27.
11

 

 

Beliau juga memiliki kepemimpinan kharismatik, 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 diri seorang pemimpin tersebut. 

b. Orientasi strategis pada periode kepemimpinan dalam merubah STAIN 

menjadi IAIN Palangka Raya 

Usaha sudah diupayakan dalam merubah STAIN menjadi IAIN, 

terbukti dengan adanya TIM alih status yang dibuat untuk menangani 

wacana ini. Karena belum ada kebijakan dari pemerintah pusat maka 

proposal pun tidak dibuat. 

c. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung selama periode 

kepemimpinan. 

                                                           
10

Veithzal Rizai dan Arvian Arifi, Islamic Leadership (Membangun Super Leadership 

Melalui Kecerdasan Spiritual). h. 113. 

 
11

Al-Qur’an dan terjemahnya, Q.S Al-ahzab, ayat: 27. 
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4. Dari Temuan Data Penelitian Pemimpin Periode Tahun 2012-sekarang 

yaitu Dr. Ibnu A.S Pelu, S.H., M.H. 

 

a. Model dan Karakteristik Pemimpinan IAIN 

 Didasarkan pada model-model kepemimpinan yang sering digunakan 

oleh pemimpin IAIN Palangka Raya dalam memimpin lembaga yaitu 

demokratis dan kharismatik yang membuat dosen, karyawan, dan staf-staf 

lainnya percaya dengan keyakinan dan kegigihan beliau dalam memimpin 

lembaga sehingga bersemangat menjalankan tugas masing-masing. 

 

 

 

 

 

   Unsur-unsur pokok dalam kepemimpinan pimpinan IAIN Palangka Raya 

Sedangkan karakteristik pemimpin IAIN Palangka Raya yaitu 

sangat memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggungjawab 

mereka lebih dari yang mereka harapkan mampu mendefinisikan, 

mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan 

harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya, serta 

mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada 

apa yang mereka butuhkan. 

 

Pengaruh  

Pengikut  

Tujuan Bersama Perubahan 

Tanggung Jawab 

Keinginan/Niat 

Pemimpin 

Atau 

Rektor 
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Secara umum kesimpulan temuan penelitian ini sesuai dengan 

model-model kepemimpinan, beliau seorang pemimpin kharismatik 

memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut: 

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

mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. 

b. Pengikut tidak dapat menjelaskan mengapa mereka tertarik mengikuti 

dan mentaati pemimpin itu. 

c. Dia seolah-olah memiliki kekuatan gaib (supernatural power) 

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

kesehatan, ataupun ketampanan pemimpin.
 12

 

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 diri 

seorang pemimpin tersebut. 

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.
13

 

Pemimpin demokratis melaksanakan tugas secara bersama-sama 

dan bersifat bijaksana dalam pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Di 

                                                           
12

Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, 

h. 49. 
13

Ibid, h. 50. 
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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.
14

 

Model kepemimpinan ini 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. 

Secara umum kesimpulan temuan penelitian ini sesuai dengan  

karakteristik dari perilaku kepemimpinan transformasional antara lain: 

a) Mempunyai misi yang besar dan mempunyai intuisi 

b) Menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan 

                                                           
14

Ibid, h. 52. 
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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.
15

 

Kepemimpinan transformasional 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. 

b. Orientasi stretegis pada periode kepemimpinan dalam merubah STAIN 

menjadi IAIN Palangka Raya 

 

Perubahan STAIN menjadi IAIN, terkait dengan aspek managerial dan 

ledership, banyak STAIN menunjukkan fenomena stagnasi dan kurang 

dinamis. Lain halnya dengan kepemimpinan perguruan tinggi Islam ini 

(STAIN Palangka Raya) kurang 2 (dua) tahun (2012-2014) melaksanakan 5 

(lima) tahap persentasi data yang terbatas di Jakarta, seleksi sangat ketat 

                                                           
15

 Bharudin, Kepemimpinan Pendidikan Islam, Yogjakarta, Ar-Ruz Media, 2012, h. 223. 
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institusi baru yang dihadapi dengan perjuangan penuh pimpinan, sampai 

terbitnya realitas yang membahagiakan semua pihak. SK Peraturan Presiden RI 

Nomor 144 tahun 2014 yang menjadi dasar legalitas berkembangnnya status 

lembaga dari sebuah sekolah tinggi menjadi IAIN yang memiliki 4 (empat) 

Fakultas dan 1 (satu) Pascasarjana. Secara keseluruhan pada tahun 2015 IAIN 

memiliki 21 (dua puluh satu ) program studi. Oleh karena itu, perubahan 

kelembagaan itu cukup “menggegerkan” pemerhati Kalimantan Tengah. Inilah 

keberhasilan yang diakui oleh kampus sebagai suatu keberhasilan spektakuler 

dalam sejarah perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Seperti 

transformasi atau alih status STAIN menjadi IAIN yang diluncurkan Presiden 

RI Ir. Haji Joko Widodo di Istana Negara tanggal 19 Desember 2014 sekaligus 

dengan program peningkatan 5000 doktor baru.
16

 

Dalam peralihan status sangatlah tidak mudah tetapi bukan hal yang 

mustahil tebukti dengan kegigihan dan kerja keras serta ikhlas manjalankan 

pekerjaan maka diterbitkanlah SK IAIN Palangka Raya oleh Presiden RI Ir. 

Haji Joko Widodo. Setelah menjadi IAIN maka pengembangan-pengembangan 

lebih mudah dilakukan seperti menambah fakultas dan membuka program 

pascasarjana. 

Keberhasilan dalam perubahan kelembagaan yang telah dicapai itu 

tidaklah mudah. Memang tidak mudah melakukan perubahan dari “status quo” 

ke “progresivitas”, terutama yang menyangkut perubahan “minsdset”. 

Diperlukan sosialisasi yang efektif sehingga resistensi perubahan tersebut dapat 

                                                           
16

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. 11. 
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ditekankan seminimal mungkin. Ketika ketua STAIN sebagai otoritas 

pembahasan ide perubahan harus dihadapkan pada senior-seniornya, yang 

notabenenya adalah pemegang kepangkatan lebih tinggi di kampus. Maka 

disinilah diperlukan kepiawaian seorang pemimpin muda dalam melakukan 

sosialisasi ide perubahan, agar proses dan dampaknya mengarah pada titik 

positif. Resistensi sekecil apapun jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi 

bola liar yang dapat mengakibatkan kegagalan. Perubahan dari sekolah tinggi 

Islam menjadi institut, apabila ditinjau dari perspektif teori perubahan 

sesungguhnya tidak terlepas dari faktor sentrel orang besar (great individu) 

yang menjagi agen perubahan (agen of change) melalui gagasan-gagasan dan 

ide-ide besarnya. Dengan kualitas kepribadiannya yang unggul; luas 

pengetahuan, teramapil, cerdik, piawai, dan pandai komunikatif, Ketua STAIN 

ketika itu mampu memerankan sebagai agen perubahan lembaga ini menjadi 

lembaga besar yang kokoh dan menjulang tinggi di bumi Tambun Bungai  

untuk meningkatkan mutu dan pemerataan aksesibilitas/kesempatan kuliah 

bagi warga masyarakat Indonesia dan Warga Negara Asing, seperti 10 

(sepuluh) mahasiswa dari negara Thailand.
17

 

Keberhasilan peralihan status STAIN menjadi IAIN ini adalah usaha 

dari ketua STAIN waktu itu yang tidak terlepas dari bantuan oleh tim dan 

dukungan dari semua pihak, walau tidak mudah menyampaikan ide-ide seperti 

ini tetapi dengan kualitas kepribadiannya yang unggul, luas pengetahuan, 

                                                           
17

Ibid, h. 12. 
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terampil, cerdik, piawai, dan komunikatif, Ketua STAIN ketika itu mampu 

memerankan sebagai agen perubahan lembaga. 

Berangkat dari amanah kepemimpinan dalam mewujudkan 

kelembagaan STAIN menjadi IAIN Palangka Raya, kita dapat memetik 

beberapa nilai dan makna kerja yang menjadi kunci sukses kepemimpinan 

dalam mewujudkan perubahan status yang dimaksud. 

1. Semangat perubahan dan visi masa depan 

2. Nilai keihlasan/tauhid 

3. Nilai tanggung jawab 

4. Nilai kebersamaan 

5. Nilai dan semangat totalitas(kaffah) dalam bekerja 

6. Nilai kemanfaatan dan kemaslahatan/produktivitas 

7. Nilai optimis.
18

 

Amanah atau tanggung jawab yang di embah oleh Ketua STAIN 

membuat ketua STAIN berpikir keras dalam menjalankan amanah ini. 

Semuanya berawal dari visi misi yang jelas serta semangat untuk melakukan 

perubahan sampai dengan berpikir optimis untuk hasil yang positif. 

Terdapat beberapa nilai dakwah yang dapat dipotret dari proses 

perubahan STAIN menjadi IAIN Palangka Raya, yaitu: 

1. Nilai istiqomah 

2. Nilai uswah (nilai keteladanan) 

                                                           
18

Ibid, h. 36. 
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3. Nilai kearifan (dakwah yang dilakukan harus dibarengi dengan nilai 

kearifan atau kebijaksanaan) 

4. Nilai ketangguhan (memiliki iman dan amal soleh) 

5. Nilai ketangguhan (persaudaraan yang terintegrasi atas dasar keislaman dan 

ke Indonesiaan).
19

 

Jika dikaitkan dengan peran dan eksistensi seorang pemimpin maka nilai-

nilai dakwah dalam proses perubahan alih status ini adalah satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan sekaligus menjadi tautan yang hatus diwujudkan dalam 

pengembangan pendidikan pada lembaga IAIN Palangka Raya. 

Implementasi aksiologi ikhlas dalam perubahan status STAIN Palangka 

Raya menjadi IAIN Palangka Raya antara lain: 

1. Bekerja dimulai dengan “Bismillah” 

2. Berikhtiar dengan totalitas 

3. Bekerja dengan cinta 

4. Bekerja dengan tanggung jawab 

5. Bekerja dengan komitmen 

6. Bekihtiar disertai sabar dan bertawakal.
20

 

Dalam mengerjakan apapun hendaknya dilakukan dengan ikhlas, 

termasuk dalam perubahan alih status ini. Nilai ikhlas sangatlah penting 

dengan dilandasi keikhlasan maka akan menghasilka n energi yang menjadi 

kekutan. Perubahan STAIN menjadi IAIN Palangka Raya merupakan sebuah 

                                                           
19

Ibid, h. 55. 
20

Ibid, h. 92. 
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wujud kemenangan yang diberikan oleh Allah Swt yang diperoleh melalui 

perjuangan kolaboratif yang dilandasi dengan keikhlasan.  

Perubahan organisasional-STAIN Palangka Raya menjadi institut 

bukanlah hal yang mudah dilakukan. Banyak kendala yang bisa menghadang 

dan melemahkan aktifitas SDM yang oprasional dalam dapur program 

perubahan.  Peralihan status menjadi IAIN Palangka Raya diiringi berbagai 

hambatan penyusun bukti fisik. Keperluan data dan bukti fisik dituntut men 

gacu pada Ketentuan Pemerintah Agama RI Nomor 394 tahun 2003 tentang 

Pedoman Pendiria Perguruan Tinggi Agama yang dikuatkan dengan PMA No. 

15 Tahun 2014 tenteng perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan. PMA 

mensyaratkan standar alih status  harus memenuhi persyaratan, a) persentase 

kualifikasi pendidikan dosen; b) persentase kepangkatan akademik dosen; c) 

rasio jumlah mahasiswa/dosen; d) jumlah, jenis, dan ragam Program 

Studi/Jurusan/Fakultas; e) persentase kualifikasi pendidikan tenaga 

kependidikan; f) persentase akreditas program studi; g) sarana dan prasarana; 

h) jumlah mahasiswa. Persyaratan itu terlihat sederhana, namun kondisi data 

dan sistem arsip yang tidak tertib membuat hal sederhana itu menjadi sulit, 

bahkan seakan mustahil. Strategi cepat daruratpun dilakukan. Salah satu 

strategi untuk memenuhi kekurangan persyaratan itu adalah menggenjot 

penyusun roposal pendirian prodi baru. Tim alih status dengan melibatkan 

seluruh tim jurusan dan prodi bekerja siang dan malam. Dalam waktu setahun 

setengah 1(satu) proposal alih status dan 9(sembilan) proposal prodi baru 

berhasil dibuat. Jumlah dosen berkualifikasi doktor dipicu hingga mencapai 14 
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orang pada pertengahan 2014 melalui kerja sama dengan perguruan tinggi 

lainnya. Dari sekian persyaratan point jumlah mahasiswa dan status akreditas 

prodi masih menjadi kendala karena proses peningkatannya tidak bisa instan.
21

 

c. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung selama selama 

periode kepemimpinan. 

 

Didasarkan pada faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dominan 

dalam periode kepemimpinan yaitu dari faktor internal dan eksternal. Sejumlah 

kendala atau hambatan perubahan dimaksud ternyata pernah disinyalir oleh 

George dan Jones adalah: 

1. Kendala-kendala sistem keorganisasian dan kekuasaan 

2. Perbedaan-perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur organisasi 

yang mekanistik 

3. Kelambanan (inertia) kultur organisasi 

4. Norma dan kohesivitas kelompok 

5. Pemikiran kelompok (gruop think) dan kendala-kendala individual, seperti 

ketidak siapan yang mengakibatkan ketidak pastian, kekhawatiran, persepsi 

selektif, dan retensi kebiasaan. 

Faktor pendukung dibalik perubahan STAIN menjadi IAIN Palangka Raya: 

1. Pendukung/kekuatan Eksternal 

Kekuatan eksternal adalah kekuatan diluar STAIN yang berpotensi 

mempengaruhi STAIN untuk berubah. Kekuatan eksternal meliputi sosial 

budaya, ekonomi, persaingan antar perguruan tinggi, perkembangan 
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Ibid, h. 109. 
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teknologi informasi dan komonikasi, politik, dan peraturan perundang-

undangan. 

2. Pendukung/kekuatan Internal  

Kekuatn internal adalah keunggulan atau modah yang sudah dimiliki 

oleh STAIN sebelum menjadi IAIN, bisa berupa lembaga, manajemen 

maupun sumberdaya dan sebagainya. Kekuatan yang digerakkan oleh Pak 

Ibnu sebagai pemimpin, Manajer atau Konsultan (Change Agen) yaitu: 

pengaruh, kemampuan melihat realitas masyarakat, kepercayaan diri, 

membangun kedekatan, paradigma berpikir berorientasi pada perubahan, 

Kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi dan berdiplomasi, Kemampuan 

menyelesaikan masalah (problem sulver), Visioner, Kemampuan 

menggunakan waktu secara efektif dan efesien, keyakinan untuk berhasil, 

rela berkorban, sabar, berpikir dan bergerak cepat, menghidupkan 

kegairahan akademis, motivator, inspirator. 

 


