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HUBUNGAN AIK DAN PTM

• AIK sangkan paraning dumadi PTM (tidak ada PTM bila tidak ada AIK)

• AIK adalah esensi dan PTM adalah substansi

• PTM tanpa AIK buta dan AIK tanpa PTM lumpuh



EMPAT POLA HUBUNGAN PTM - AIK

• Menelantarkan / membelakangkan AIK

• Mengesampingkan AIK

• Menjadikan Aik bagian dari catur Dharma PTM

• Mengarusutamakan AIK



PERHATIAN ANTARA AIK DAN MUTU 

PTM

• Dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saling memerlukan, saling menguatkan

dan saling melengkapi antara AIK dan mutu PTM

• AIK bukan penghambat dan beban bagi kemajuan PTM

• Mutu PTM didahulukan dan pengarusutamaan AIK diutamakan



DASAR TEOLOGIS DAN HISTORIS SOSIOLOGIS 

PENGARUSUTAMAAN AIK DAN MUTU PTM 

• ُ الدهاَر اْْلِخَرةَ ۖ َوََل تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الد   ُ َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاه ْبغِ اْلفََسادَ فِي إِلَْيَك ۖ َوََل تَ ْنيَا ۖ َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاه
َ ََل يُِحب  اْلُمْفِسِدينَ  اْْلَْرِض ۖ إِنه َّللاه

• AIK bagaikan “dar al-akhirah” dan mutu PTM ibarat “nashibaka min al-dunya”
• Teori masuknya Islam di Indonesia: “Berdagang sambil berdakwah atau

berdakwah sambil berdagang”
• Teori berdagang sambal berdakwah juga dianut oleh VOC dan Sebagian besar

para konglomerat kontemporer



KONTRIBUSI AIK BAGI PTM

• Menjadi landasan spiritual, moral dan motivasional

• Menjadi daya tarik bagi pelanggan (mahasiswa dan orangtua)

• Menjadi keunggulan (distingsi dan ekselensi) PTM

• Penghubung antara PTM dan persyarikatan

• Memberkahi, menyatukan, mendamaikan



PENGARUSUTAMAAN AIK

• Pengarusutamaan AIK adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan AIK menjadi suatu dimensi integral dari
proses manajerian PTM yang meliputi penetapan, pelaksanaan, 
evaluasi, Pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam
kebijakan & program pengembangan PTM 

• AIK meliputi: nilai, ideologi, kerangka berfikir (mindset),  mata
kuliah, dan bahan kajian (pengajian), budaya (perilaku), dan 
artefak. 



PERMASALAHAN PENGARUSUTAMAAN 

AIK

• Faktor obyektif : 

1. Siklus negatif kampus PTM (secara otomatis AIK tidak terlaksana dengan

baik.

2. Siklus positif kampus PTM (kufur nikmat terhadap AIK)

• Faktor subyektif : Keragaman orientasi dan pengalaman pengelola PTM 

terhadap AIK



PENDEKATAN PENGARUSUTAMAAN 

AIK

• Struktural / top down : melalui instruksi, pedoman dan peraturan baik dari

PPM, Majelis Dikti Litbang maupun pimpinan PTM

• Bottom up /Kultural / Modernisasi : pendekatan yang halus melalui

pendidikan, pelatihan, pembiasaan dan peneladanan



METODE PENGARUSUTAMAAN AIK

• AIK sebagai nilai dan ideologi yang menjiwai semua aspek manajerial dan 

perilaku organisasi

• AIK sebagai mata kuliah dan obyek kajian bagi civitas akademika

• AIK sebagai nama dan identitas Lembaga PTM

• AIK sebagai artefak yang mewarnai dan menciptakan suasana yang kondisif

bagi Islamic climate di PTM



RAGAM PENANGGUNGJAWAB 

PENGARUSUTAMAAN AIK

• BPH

• Rektor / Ketua PTM

• Wakil Rektor khusus bidang AIK

• Beberapa wakil Rektor terkait AIK

• Lembaga AIK



IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN 

AIK

• Penetapan

• Pelaksanaan

• Evaluasi

• Penegndalian

• Peningkatan



PENETAPAN

• Penetapan visi misi, tujuan, sasaran dan target ada dimensi AIK

• Penetapan man, many, methods, media dan maintenance untuk terlaksananya

pengarusutamaan AIK

• Penetapan standar mutu AIK



PELAKSANAAN

• Ada landasan konstitusionil yang menjadi dasar pengarusutamaan AIK

• Keefektifan manajerial untuk melakukan koordinasi personil, organisasionil

dan operasionil pengarusutamaan AIK

• Efektifitas pengarusutamaan AIK dinilai dari ketercapaian standar mutu AIK



EVALUASI

• Penilaian secara berkelanjutan terhadap tujuan, proses, dan capaian program 

AIK berdasarkan standar mutu AIK, misalnya dengan menggunakan analisis

SWOT 

• Reward dan punishment

• Feedback dan tindak lanjut



PENGENDALIAN 

• Pemantauan dan penyelesaian permasalahan

• Pendampingan dan penguatan

• Koordinasi dan konsolidasi antar komponen



PENINGKATAN

• Inovasi: ide-ide baru yang kreatif dan inovatif meliputi tujuan, metode, alat

system  dan budaya/perilaku kerja AIK

• Ekspansi: penambahan, pengembangan dan perluasandimrnsi AIK



HASIL YANG DIHARAPKAN

• AIK menjadi bagian integral dalam proses manajerial, organisasi dan 

program kampus

• Semua civitas kampus PTM memiliki mindset dan kepedulian terhadap

pengarusutamaan AIK

• AIK menjadi sumber nilai, ideologi, bahan kajian, dakwah dan identitas

• Pengarusutamaan AIK meliputi: program, perilaku (budaya) dan artefak




