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BAB III
 

KONDISI UNIVERSITAS ISLAM
 

INDONESIA
 

3.1. PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

3.1.1. TUJUAN PENDIDIKAN 

5esuai dengan peraturan pemerintah, bahwa setiap 

perguruan tinggi harus mempunyai Statuta yang disahkan 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. 01eh karena itu 

Tujuan UII telah tercantum dalam 5tatuta Bab I Pasal 6 

yang berbunyi, 

VI I bertuj uan 

1.	 Membentuk sarjana muslim, yaitu sarjana yang bertagwa, 

berakhlag, trampil, berilmu amaliah dan beramal 

ilmiah. 

2.	 l1emelihara dan mengembangkan ilmu, tekhnologi, 

kebudayaan dan seni sesuai dengan agama islam. 

3.	 Turut serta membangun masyarakat dan negara republik 

Indonesia yang adil, makmur dan sentosa berdasarkan 

pancasila dan UUD 1845 yang diridhoi oleh Allah SWT. 

4.	 Memelihara dan memperbaharui pemehaman agama islam 

untuk dihayati dan diamalkan oleh sivitas akademika 

UII dan masyarakat pada umumnya. 

3.1.2. STRATA PENDIDIKAN 

Hingga sekarang strata pendidikan yang ada di UII 

adalah 51. 5edangkan untuk massa yang akan datang 

direncanakan program 52 dan 53, dan sampai saat ini 

Ii 
J 

Ii 
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fakultas-fakultas di lingkungan UII mempunyai status 

sebagai berikut: 

A.	 Fakultas ekonomi 
Fakultas ekonomi jurusan perusahaan, status 

"DISAMAKAN" untuk ijasah sarjana muda dan sarjana 

lengkap 

- Fakultas ekonomi jurusan akutansi, status "DIAKUI"
 

- Fakultas ekonomi jurusan studi pembangunan program
 
I 

study Ilmu ekonomi studi pembanguinan "DIBUKA"	 I

B. Fakultas Hukum I 
Status DISAMAKAN" untuk ijazah sarjana muda dan 

sal' j ana lengkap 

C. Fakultas teknik 

Fakultas tekn ik, jurusan teknik sipil status 

"DISAMAKAN" untuk program Sl. 

Fakultas teknik, Jurusan teknik dan menejemen 

indus tr i, program studi teknologi tokstil status 

"DIAKUI" untuk program,Sl 

Fo.ltultll~ t~ltnilt juru:Jun tultnik dan manajemen 

industr i, program stud i tekn ik industr i, s ta tus 

"TERDAFTAR" untuk program Sl 

- Fakultas teknik, jurusan tenik Arsitektur status 

"TERDAFTAR" untuk program studi Sl 

D.	 Fakultas syariah: 

Status "DISAMAKAN" bagi ijazah-ijazah Propaedouse, 

Kandidat, baccalaureat, dan programS1 

E.	 Fakultas tarbiah: 

Status"DISAMAKAN" bagi ijazah-ijazah Proppaedouse, 

Ii 
.~ 
!i 
~ 
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Kandidat, beccalaureat, dan program 51 

3.1.3.	 SIYITAS AKADEMIKA SEBAGAI SUATU SISTEM DAN 

HUBUNGANNYA DENGAN KEGIATAN NON FORMAL 

Sebagai suatu perguruan tinggi, maka UII Yogyakarta 

adalah merupakan suatu kumpulan populasi yang terdiri dari 

individu-individu yang bertujuan untuk melakukan aktifitas 

pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat kampus terjadilah 

interaksi dan sosialisasi dengan fungsi dan tujuannya. 

tujuan dari pendidikan tinggi adalah untuk menyiapkan 

calon sarjana yang siap untuk diterjunkan kemasyarakat 

sesuai dengan bidang studi yang dipelajari dan 

ditekuninya, melalui pembinaan watak dan pribadi dengan 

melalui program formal yang besifat akademis, maupun non 

formal yang besifat ekstra kurikuler. 

Perguruan tinggi adalah merupakan suatu lembaga 

pendidikan tinggi yang berperan dalam rangka mencapal 

pengajaran, seta penelitian mengenai ilmu pengetahuan, 

teknologi, kebudayan dan sosia1 8 

Perguruan tinggi sebagai sistim dengan Tri Sivias 

Akademika, terdiri dari kumpulan unsur-unsur : 

1. Dosen dan asisten dosen 

2. Tenaga administratip 

3. Mahasiswa 

9 pp . 5	 tahun 1980 
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Masing-masing mempunyai fungsi, peran dan konsepsi 

yang harus selaras dengan tujuan perguruan tinggi. 

Aktif:Ltas segenap sivitas akademika sangat j amak, 

aktifitas tersebut disamping dalam bidang keilmuan juga 

dalam bidang kemasyarakatan, pengembangan dan pembinaan 

pribadi individu-individu di dalam proses pendidikan di 

perguruan tinggi, dalam persiapan untuk terjun 

kemasyarakat. 

Pendidikan merupakan "Transmission of culture" secara 

filsafati tujuan pendidikan adalah pembentukan watak 

sej alan dengan pembentukan pribad i melalui, 

Internasionalisasi nilai-nilai yang tadinya apriori dan 

eksternal 10 

Dengan kat a lain pembentukan wat~k dipengaruhi oleh 

lingkungan dan interaksi dalam rangka proses pengalihan 

ilmu pengetahuan, yan~ melibatkan pelakunya, berkai.tan 

dengan pembinaan : kurikulum, penyusunan silabus, metode 

pengajaran dan sebagainya. Pada prinsipnya perguruan 

tinggi bukan hanya memproduk ahli-ahli atau sarjana

sarjana tetapi juga lulusan yang berguna bagi masyarakat 

dan kemanusiaan. dengan demikian memerlukan wadah yang 

mampu menunjang serta menampung aktifitas pribadi maupun 

kolektif dalam program pembinaan secara formal (intra 

kurikuler) maupun pembinaan non-formal (ekstra kurikuler). 

Ada tiga kegiatan pokok yang perlu diusahakan dan 

lOSUARD I MAN, DI~S, pesikologi Konseling, Perc. 
Studying. Yogyakarta 

J
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dikembangkan di perguruan tinggi, terutama yang ditunjukan 

bagi kegiatan kemahasiswaan, yaitu : minat, institusional, 

dan kesejahteraan mahasiswa 11 

Bentuk dan maeam pembinaan terhadap mahasiswa adalah 

berupa: 

1.	 Pendidikan formal, yang diberikan seeara teratur, 

bertahap, dengan syarat-syarat yang jelas . 

2.	 Pendidikan informal, didapat dari pengalaman sehari

hari di dalam kampus, maupun diluar kampus. 

3.	 Pendidikan nonformal, yang diberikan seeara teratur, 

tetapi tenaga muda tanpa peraturan yang ketat dan 

jelas. 12 

Sifat dari pendidikan nonformal adalah ekstra 

kurikuler, dilaksanakan diluar jam kuliah. Adapun usaha

usaha yang dilakukan oleh porguruan tinggi adalah 

meliputi: 

a. Pembinaan intra kurlkuler, Yaitu 

- Pembinaan belajar
 

- Pembinaan kemasyarakatan
 

b.	 Pembinaan ekstra kurikuler, Yaitu 

- Pembinaan sikap mental 

- Pembinaan kepemudaan 

- Pembinaan sosial budaya 

11SUARDIMAN,Drs. Pesikologi konseling, Perc. 
Studying, Yogyakarta 

12SUDARMADI, Pendidikan nonformal dalam rangka 
pengembangan tenaga muda , prisma 
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Adapun pelaksanaan meIaIui beberapa jaIur, yaitu 

- Intra, ko, dan ekstra kurikuler. 

- Keluarga dan masyarakat 

MeIaIui kegiatan intra kurikuler diupayakan 

Pt:HIL;cl.!,>Cll.CllJ ::;Cl~ClrCllJ pemb il1aan kemahas iswaan juga 

dilaksanakan oleh para dosen ketika melaksanakan kegiatan 

akademisnya. Sedangkan kegiatan ko kurikuler merupakan 

jalur utama dalam pembinaan kemahasiswaan dan merupakan 

kegiatan yang tidak berdasarkan unsur-unsur kurikuler, 

tetapi ada kaitannya. Keluarga dan masyarakat merupakan 

bag ian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian 

sasaran pembinaan kemahasiswaan terutama yang bersifat 

informatip. 

Adapun pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan di UII 

adalah : 

a.	 Pembinaan kemahasiswaan dibidang meningkatkan 

ketaqwaan kepada Tllhflll YfJrlg Maha. Esa. 

b.	 Pembinaan kemahasiswaan bidang meningkatkan kecerdasan. 

c.	 Pembinaan kemahasiswaan bidang meningkatkan 

ketrampilan. 

d.	 Pembinaan kemahasiswaan bidang mempertinggi budi 

pekerti. 

e.	 Pembinaan kemahasiswaan bidang memperkuat kepribadian. 

f. Pembinaan kemahasiswaan budang mempertebal semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air. 

3.2. TINJAUAN SARANA DAN PRASARANA YANG ADA 

Pada saat sekarang ini kampus UII terpisah-pisah 
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menj ad i 8 bagian 

Kampus UII di jalan eik di tiro No. 1 Yogyakarta 

- Kampus UII di jalan Jati 4 Yogyakarta 

- Ka.mpus UI I di jalan Demangan baru 24 Yogyakarta 

- Kampus UII di jalan Taman siswo 116 Yogyakarta. 

- Kampus UII di jalan Lawu Yogyakarta 

-. Kampus UII di j alan Sorowajan 1 Bantul Yogyakarta 

- Kampus UII di jalan Sorowajan 2 Bantul Yogyakarta 

.- Kampus UII di Condong catur Sleman Yogyakarta 

Dengan tersebarnya letak kampus, keterpaduan 

koordinasi sulit dicapai, dimana masing-masing kampus 

memiliki citra dan warna tersendiri. Hal seperti ini 

merupakan keadaan yang tidak menguntungkan. Sedangkan 

sarana yang tersedia cukup padat, sangat terbatas dalam 

jumlah kalaupun tersedia, sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan terakhir di masyarakat. 01eh karna itu 

masalah pokok yang dihadapi dalam hal ini adalah : 

- Pengadaan sarana yang dibutuhkan secara kuantitatip dan 

kualitatip 

3.2.1.	 PROYERSI PERREMBANGAN JUMLAH MAHASISWA.LM 

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan UII Yogyakarta 

didapatkan data-data perkembangan populasi mahasiswa 

dari tahun ke tahun hingga tahun ke 2009 mendatang 

3.2.1.1. Perkembangan ;umlah mahasiswa 

Jumlah mahasiswa diproyeksikan akan mengalami 

kenaikan dan pada tahun 2009 nanti menjadi 20.736 orang. 
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Kenaikan ini terjadi karena : 

a.	 adanya penambahan jumlah fakultas, jurusan dan program 

studi baru, proyeksi perkembangan jumlah mahasiswa 

perfakultas jurusan dan program studi serta proyeksi 

akademik disajikan pada tabel 

b.	 Dengan meningkatnya status beberapa jurusan yang dapat 

mengakibatkan meningkatnyan jumlah mahasiswa. 

Adapun proyeksi jumlah mahasiswa sampai dengan tahun 

2009 tersebut dibuat atas dasar sebagai berikut : 

a.	 Untuk program studi baru yang diperkirakan akan 

banyakpeminatnya, input dibatasi maksimum 150 per 

program studi per tahun. Sedang untuk program studi 

yang diperkirakan keeil peminatnya, input 

diestimasikan akan sebesar 50 dan 75 mahasiswa per 

program studi pertahun. 

b.	 Jumlah mahasiswa pada masing masing program studi 

akau kUH~LaIl ~eLelah prugram ::;Luul Ler::>elJuL lJejalaH 12 

tahun. Hal ini ditetapkan mengingat batas waktu studi, 

berdasarkan peraturan akademik, maksimum 10 tahun 

ditambah toleransi 2 tahun, sehingga sesudah jangka 

waktu tersebut input akan sama dengan output. 

c.	 Jumlah mahasiswa dari tahun ketahun untuk masing-masing 

program studi dihitung dengan analisis. Dimana dalam 

analisis ini jumlah kelulusan dan dropout dihitung 

dengan tingkat kelulusan 60 %13 

13RIP , Kampus terpadu UII,Buku II, 1988. 
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3.3. RENCANA PENGEHBANGAN KAHPUS TERPADU 

Universitas Islam Indonesia telah merencanakan 

pengembangan kampusnya melalui Rencana induk pengembangan 

(RIP) 1983/84 - 1993/94 rencana pengembangan ini adalah 

penyempurnaan atas rencana fasilitas akademik dan fisik, 

dengan jangkauan waktu yang lebih jauh, Th 2009. 

Penyempurnaan ini meliputi : I~ 
I 

- Pengembangan fakultas, jurusan dan program studi I 

- Pengembangan strata pendidikan dari 51, 52, 53. 

Pengembangan j urn lab nlO.ba::.; iswa, tenaga pengajar, dan 

tenaga administrasi 

- Pengembangan pengadaan fasilitas
 

Pengembangan organisasi
 

Penyempurnaan 

pengembangan 

PellyempUl'naan 

dari rencana 

rencana akademik ini akan mempengaruhi 

rencana fisik dan lingkungannya. 

rencana fisik adalah penjabaran lebih lanjut 

akademik. Rencana fisik ini harus didukung 

oleh penelitian daya dukung tanah, topografi, keadaan air, 

kemungkinan prasarana jalan, perhubungan, dan listrik. 

3.3.1. PERKIRAAN DAMPAK LINGKUNGAN Y..A.N..G PERLU Jll 

PERHATIKAN 

Kampus perguguan tinggi pada hakekatnya dapat 

dikatakan sebagai fasilitas pelayanan pendidikan yang 

bersifat kota. Hal ini dipahami karena didalam kampus 

masyarakat penghuninya bergerak pada sektor kegiatan non 

agraris atau sektor sekunder dan tertier, di luar kampus 

masyarakat kampus masyarakat penghuninya akan berusaha 
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untuk melayanikebutuhan didalam kampus juga melalui 

sektor nonagraris. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, 

maka beberapa pengaruh yang disebabkan keberadaan kampus 

UII antara lain diperkirakan sebagai berikut : 

a. Sifat kekotaan 

Lokasi baru kampus UII yang terletak pada area yang I 

masih didominasi oleh sifat pedesaan. Sedangkan kampus urI I 
merupakan wadah kegiatan yang bersifat kota ataupun I 
fasilitas pelayanan kota. 

b. Kaitan antar kegiatan 

Kegiatan yang timbul sehubungan dengan pembangunan 

kampus baru UII sangat mungkin beraneka ragam, dan satu 

dengan yang lainnya tidak selalu dapat serasi dan saling 

menunj ang, apabila tidak benar-benar dipikirkan secara 

menyeluruh dan cukup matang. hal tersebut dapat terjadi 

karena ada perbedaan kepentingan dari lUCl.sing-lllasing 

kep;iatan, d-im81l8 jusLru d8.];.'at menimbulkan masalah baru. 

(; . 

Pengaruh keberadaan kampus baru UII terhadap kegiatan 

sasial budaya maupun sosial ekonomi area di sekitarnya 

berpangkal dari perubahan sifat kekotaan yang terjadi, 

Perubahan tingkat kekotaan lokasi baru kampus UII dan 

sekitarnya adalah wajar bila berpengaruh langsung terhadap 

semua kegiatan yang ada atau yang terjadi disana. 

Lokasi baru kampus UII pada awal perkembangannya, ber 

penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya, adalah 

sektor pertanian, dengan mata pencaharian sampingan 

sebagai buruh penjual jasa (Tukang, pekerja kasar). Dampak 
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pembangunan kampu:.o UII tersebut pada lingkungannya 

menjadi berkembang dikarenakan berdekatan lokasi dengan 

kota Yogyakarta, sehingga sektor kegiatan non pertanian 

sudah berkembang pula sampai batas-batas kebutuhan yang 

ada. 

Kehadiran kampus UII pada ahirnya akan dapat memacu 

secara langsung perkembangan sektor-sektor lain (bukan 

pertanian) sebatas dari kebutuhan dari waktu dimulai 

semsnjak pembangunan kampus pertamakali dibangun diatas 

lokasi barunya, sampai tercapai ke penyelesaian pelayanan 

sesuai perencanaan.~ Dengan demikian dapat diperkirakan 

perubahan yang terjadi terhadap kegiatan sosial, budaya 

ataupun ekonomi disekitar kampus baru ini, berupa : 

- Kepadatan hun ian penduduk 

- Mata pencaharian penduJuk 

- Siko.t-' 1Jidup,pola hidup dan udat iGtiadatnya 

La·pangan kerj a baru dapa t tercapai dengan tumbuhnya 

bentuk bcntuk usaha baru, seperti : 

- Rumah persewaan tempat tinggal mahasiswa 

- Warung-warung penjaja makanan 

- Kias, toka penjual slat-slat tulis dan sebagainya 

- Jasa pertukangan 

- Jasa transpotasi 

- Fotokopi dan lain-lain 

Penelitian seaara cermat diperlukan untuk mengetahui 

secara lebih tepat pengaruh dan pergeseran yang terjadi 

semenjak kampus yang baru tersebut dibangurr, beroperasi 

sampai dengan keberadaannya cukup mantap dan 
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mapan. 

Dengan pembangunan kampus terpadu UII ini dirasakan 

UII akan membutuhkan suatu sarana tempat hunian baik itu 

untuk mahasiswanya maupun untuk karyawan UII, karena 

dengan jumlah mahasiswa yang diproyeksikan sekitar 

20.736 maka sekurang kurangnya di perlukan 1000 rumah kos 

dengan kapasitas masing masing 10 mahasiswa. jumlah rumah 

kos yang diperkirakan sedemikian banyaknya maka akan dapat 

sedikit teratasi bila pengadaan tempat tinggal mahasiswa 

ini lebih di koordinir dengan jalan menempatkan asrama 

mahasiswa, dan selebihnya mahasiswa akan dapat menempati 

rumah kos yang ada di sekitar masyarakat setempat. 

Penduduk juga diharapkan akan mendapat pekerjaan misalnya 

sebagai karyawan lepas, tukang kebun, penjaga malam dan 

lain-lain. Fasilitas umum diharapkan akan berkembang 

seperti rumah makan " Bank, Kantor pos, Perlls8h8cm 

angkutan, dan lain-Iainnya. 


