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Lampiran I 

Surat Ijin dan Bukti Penelitian 
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Lampiran II 

Pedoman Wawancara 

 

1. Pemimpin Perusahaan (Bu Warsiti) 

1.1. Proses Bu Warsiti menjadi pemimpin: 

1. Bagaimana latar belakang keluarga Bu Warsiti? 

2. Apakah ada anggota keluarga yang menjadi pemimpin? 

3. Bagaimana latar belakang pendidikan Bu Warsiti? 

4. Kapan ibu belajar menjadi pemimpin? 

5. Apa motivasi ibu menjadi pemimpin? 

6. Pengalaman hidup apa yang sangat berperan dalam membentuk 

kepemimpinan dalam diri ibu? 

7. Prestasi apa yang Bu Warsiti raih selama sekolah dulu? 

8. Apa cita-cita ibu sewaktu kecil dulu? 

9. Apa motivasi Bu Warsiti dalam memimpin STIKES Aisyiyah? 

10. Siapa orang yang mendorong Bu Warsiti untuk memimpin STIKES 

Aisyiyah? 

11. Siapa yang menginspirasi Bu Warsiti menjadi pemimpin? 

1.2. Kepemimpinan Bu Warsiti sebagai pimpinan STIKES Aisyiyah 

1. Menurut ibu apa arti seorang pemimpin? 

2. Bagaimana pandangan ibu mengenai perempuan sebagai pemimpin? 

3. Karakter atau sifat seperti apa yang harus dimiliki sebagai seorang 

pemimpin? 

4. Nilai-nilai dalam diri apa yang ingin ibu terapkan di STIKES Aisyiyah? 

5. Bagaimana kepemimpinan ibu? 

6. Bagaimana kedekatan ibu dengan karyawan? 

7. Bagaimana cara ibu memotivasi karyawan? 

8. Bagaimana cara ibu memberi perhatian kepada karyawan? 

9. Apa yang ibu lakukan ketika karyawan memiliki masalah pribadi? 

10. Apa yang ibu lakukan ketika karyawan menemui masalah pekerjaan? 

11. Bagaimana sikap ibu kepada karyawan di dalam maupun di luar lingkungan 

kerja? 

12. Bagaimana sikap karyawan kepada ibu di dalam maupun di luar lingkungan 

kerja? 

13. Apakah dalam mengambil suatu keputusan ibu melibatkan karyawan? 

14. Apa yang dilakukan karyawan ketika ibu memiliki masalah? 

15. Bagaimana cara ibu menciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja? 

16. Apabila terjadi konflik dalam kerja, bagaimana cara ibu mencairkan suasana 

untuk meredakan konflik tersebut? 

17. Apa yang ibu lakukan ketika karyawan melakukan kesalahan dalam bekerja? 

18. Apa yang karyawan lakukan ketika ibu melakukan kesalahan dalam bekerja? 

19. Apa yang ibu lakukan agar menjadi inspirasi bagi karyawan? 

20. Bagaimana cara ibu membuat karyawan dapat menikmati pekerjaannya? 

21. Apa yang ibu lakukan ketika karyawan malas dalam bekerja? 

22. Apa yang ibu lakukan ketika karyawan bosan dalam bekerja? 

23. Apa yang ibu berikan kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang 

baik? 
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24. Apa yang ibu lakukan kepada karyawan yang melanggar aturan? 

25. Bagaimana cara ibu menumbuhkan sifat-sifat yang islami pada karyawan? 

26. Bagaimana cara ibu menumbuhkan sifat-sifat yang islami pada staf pengajar? 

27. Bagaimana cara ibu menumbuhkan sifat-sifat yang islami pada siswa-siswi 

STIKES Aisyiyah? 

28. Apa yang ibu lakukan ketika ada karyawan yang tidak mengamalkan nilai-

nilai islam? 

1.3. Pengembangan STIKES Aisyiyah 

1. Bagaimana awal mula didirikannya STIKES Aisyiyah? 

2. Bagaimana peran ibu dalam mengembangkan STIKES Aisyiyah? 

3. Apa alasan dikembangkannya pendidikan STIKES Aisyiyah sampai 

pendidikan tinggi? 

4. Apa perbedaan pendidikan STIKES Aisyiyah dengan institusi pendidikan 

konvensional? 

5. Apa perbedaan pendidikan islam yang ditawarkan oleh STIKES Aisyiyah 

dengan institusi pendidikan islam lainnya? 

6. Bagaimana cara STIKES Aisyiyah menerapkan pendidikan islam? 

7. Bagaimana cara STIKES Aisyiyah menerapkan pendidikan berbasis 

internasional? 

8. Nilai-nilai apa yang STIKES Aisyiyah tawarkan ke masyarakat? 

9. Kebijakan apa yang ibu terapkan untuk menjunjung tinggi nilai islam pada 

STIKES Aisyiyah? 

10. Perubahan apa yang telah ibu lakukan dalam perjalanan memimpin STIKES 

Aisyiyah? 

11. Apa kelebihan STIKES Aisyiyah dibanding dengan sekolah konvensional 

lainnya? 

12. Apa kekurangan STIKES Aisyiyah yang ingin ibu rubah? 

13. Apa langkah selanjutnya yang akan ibu lakukan untuk mengembangkan 

STIKES Aisyiyah? 

1.4. Hambatan dan tantangan yang dihadapi Bu Warsiti 

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh ibu dalam mengelola STIKES 

Aisyiyah? 

2. Bagaimana cara ibu menyelesaikan masalah yang dihadapi? 

3. Apa saja kesalahan yang sering dilakukan karyawan dalam pengelolaan 

STIKES Aisyiyah ini? 

4. Bagaimana tanggapan ibu terhadap perempuan yang tugasnya hanya sebagai 

ibu rumah tangga? 

5. Apakah ibu pernah mengalami kekerasan selama memimpin? 

6. Bagimana tanggapan ibu mengenai perempuan yang tidak dapat memimpin? 

7. Apakah ibu pernah mengalami diskriminasi lingkungan selama memimpin? 

8. Bagaimana cara ibu menyikapi beban kerja ganda? 

2.  Karyawan dan Rekan Kerja 

1. Bagaimana kepemimpinan Bu Warsiti? 

2. Bagaimana hubungan anda selaku karyawan/rekan kerja dengan Bu Warsiti 

sebagai pimpinan perusahaan? 

3. Bagaimana sikap Bu Warsiti di luar maupun di tempat kerja? 

4. Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika anda menemui kesulitan dalam bekerja? 
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5. Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika motivasi kerja anda menurun? 

6. Apakah Bu Warsiti seorang yang menginspirasi? 

7. Bagaimana cara Bu Warsiti memotivasi karyawan? 

8. Apa yang dilakukan Bu Warsiti bagi karyawan yang berprestasi baik? 

9. Sanksi apa yang diberikan Bu Warsiti bagi karyawan apabila membuat 

kesalahan? 

10. Bagaimana cara karyawan dalam membantu mengembangkan STIKES 

Aisyiyah? 

11. Apakah karyawan merasa takut apabila Bu Warsiti datang untuk mengecek 

kerja? 

12. Apa yang dilakukan Bu Warsiti bila karyawan datang terlambat? 

13. Apakah Bu Warsiti pernah mengalami kekerasan dalam bekerja? 

14. Apa pentingnya memiliki nilai islami bagi anda? 

15. Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai islami yang diajarkan? 

16. Apa pendapat anda tentang STIKES Aisyiyah kini? 

17. Kekurangan apa yang dimiliki oleh STIKES Aisyiyah sekarang yang harus 

diperbaiki? 
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Lampiran III 

Tabel Reduksi Data 

 

B. 1. Proses Kepemimpinan Bu Warsiti 

 

Masalah 

Yang 

Diteliti 

Narasumber  

Analisis 
Bu Warsiti 

(Narasumber 

Utama) 

Bapak Rishadi 

(Suami) 

Bu Ismarwati 

(Wakil 

Ketua I) 

Proses 

Kepemimpinan 

Bu Warsiti 

“saya itu lahir 

dari keluarga 

yang juga 

bukan, ya 

artinya 

keluarga yang 

sederhana, 

keluarga yang 

apa ya yang 

biasa lah. 

Tidak ada 

dalam 

keluarga saya 

itu orang-

orang yang 

memimpin 

tuh nggak 

ada. Bapak 

ibu saya itu 

tani, seorang 

petani, ya 

karena dari 

simbah dulu 

saja ya bapak 

itu karyawan 

swasta lah 

mbak, kalo 

ibu ya di 

rumah nggak 

ada pekerjaan 

khusus, 

artinya 

memang saya 

itu terlahir 
dari ya 

keluarga yang 

memang tidak 

punya 

“ketuanya bu 

warsilah,terus 

istri saya wakil 

ketua 

1.istilahnya ya 

atau wakil 

kepala sekolah 

1.kebetulan 

buwarsilah 

ditengah jalan 

dia 

meninggalkan 

stikes..saat itu 

pengganti nya 

belom 

ada,,ditawarkan 

kepada 

saya,kemudian 

istri saya tak 

dorong suruh 

ganti, terus 

sampai masa 

gantinya habis 

tapi berikutnya  

ibu diangkat 

jadi ketua 

sampai 

sekarang...” 

(Bapak 

Rishadi, 

10/01/16, 

18:29) 

“kemudian dia 

juga pinter ya 

karena saya 

juga dulu 

pernah ngajar 

beliau jadi 

saya tahu 

kompetensinya 

sampai 

sekarang dia 

masih pinter 

ya, kalau saya 

kan mungkin 

udah tua udah 

menurun. Itu 

yang menurut 

saya itu dia 

kalau misalnya 

apa ingat, 

misalnya 

pernah 

mengatakan 

sesuatu atau 

punya ide 

sesuatu dia 

“lho itu belum 

dikerjakan 

ya?”, itu yang 

saya salut 

dengan 

beliaunya itu.” 

(Bu Ismarwati, 

28/01/16, 

12:15) 
“Karena itu 

kan banyak 

dari alumni 

termasuk bu 

1. Kepemimpina

n bu Warsiti 

terbentuk 

karena 

lingkungan 

dimana tempat 

tinggal beliau 

dipakai untuk 

kegiatan 

organisasi, 

beliau mulai 

belajar 

berorganisasi 

sejak kecil. 

2. Proses bu 

Warsiti 

memimpin 

STIKES 

'Aisyiyah 

berawal dari 

lulus dari 

STIKES 

'Aisyiyah 

hingga 

akhirnya 

menjadi Ketua 
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background 

untuk ada di 

sini.” (Bu 

Warsiti. 

12/12/15, 

09.54) 

“... hanya 

memang saya 

itu sejak 

muda ya 

mungkin 

sejak, saya itu 

dari kecil rasa 

ingin tahu itu 

selalu ada ya. 

Jadi 

penasaran 

saya itu selalu 

ada jadi saya 

sejak SD pun 

itu juga saya 

suka tertarik 

dengan 

kegiatan-

kegiatan yang 

sifatnya 

organisasi. 

Jadi saya itu 

meskipun 

kecil saya 

sudah ya 

mungkin 

tidak terlibat 

langsung ya 

tetapi saya 

selalu 

dilibatkan 

seperti 

misalnya tadi 

saya di 

kegiatan 

kalau zaman 

dulu kan ada 
PII, itu ikut 

meskipun kita 

hanya jadi 

penggembira 

Warsiti juga 

alumni dari 

sini juga 

prodi-prodi 

yang lain dari 

alumni sini 

kebanyakan.” 

(Bu Ismarwati, 

28/01/16, 

12:25) 



178 

 

saja. 

Terutama 

yang paling 

kelihatan itu 

sejak saya 

remaja ya, 

karena remaja 

itu kemudian 

saya 

bergabung di 

Naisyatul 

'Aisyiyah, 

kemudian di 

karang taruna 

sendiri di 

kampung ya 

itu kan saya 

juga aktif di 

situ. Nah dari 

situ mungkin 

saya banyak 

belajar.” (Bu 

Warsiti. 

12/12/15, 

09:57) 

“Kalau jadi 

ketua 

STIKESnya 

saya tahun 

2010 mbak 

saat 33 

tahun.” (Bu 

Warsiti. 

12/12/15, 

10:09) 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016) 

 

B. 2. Kepemimpinan Bu Warsiti 

 

Masalah 

Yang 

Diteliti 

Narasumber  

Analisis 
Bu Warsiti 

(Narasumber 

Utama) 

Bu Indah 

(Sekretaris 

STIKES) 

Bu Thiyas 

(Sekretaris 

Pimpinan 

STIKES) 

Kepemimpinan 

Bu Warsiti 

“Ya karena 

ketika jadi 

pemimpin itu 

“Menurut 

saya bu 

Warsiti sosok 

“Bu Siti itu 

kalau menurut 

saya kan saya 

1. Bu Warsiti 

merupakan 

sosok pemimpin 
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kita akan jadi 

pelayan, maka 

ya karakter 

sebagai 

pelayan itu 

yang harus 

kita miliki 

mbak. Satu, 

yang jelas kita 

itu seorang 

pemimpin 

yang pertama 

harus punya 

tingkat 

komitmen 

yang lebih 

tinggi 

dibandingkan 

yang lain 

mesti harus 

gitu ya, 

kemudian 

juga 

kemampuan 

dalam 

menjalin 

komunikasi 

membangun 

jejaring itu 

menjadi hal 

yang penting, 

ya kemudian 

kemampuan 

mengambil 

keputusan 

saya pikir itu 

juga hal yang 

harus 

dimiliki” (Bu 

Warsiti. 

12/12/15, 

10:45) 

“Jadi memang 
kita mencoba 

memberi 

teladan contoh 

hal yang 

pimpinan 

yang tegas, 

kemudian 

beliau juga 

disiplin, 

untuk terkait 

pekerjaan 

beliau itu 

selalu 

menekankan 

pada 

efektifitas 

jadi segala 

sesuatu itu 

harus segera 

diselesaikan 

tidak bisa 

ditunda-tunda 

gitu.” (Bu 

Indah, 

11/01/16, 

10.24) 

“Beliau itu 

keibuan juga 

sebagai 

seorang ibu, 

kemudian 

kalau sikap 

positif itu 

beliau 

orangnya 

sederhana, 

kemudian apa 

adanya jadi 

kalau 

memang 

salah yang 

beliau 

menyikapinya 

itu salah 

kalau bener 

ya bener 

kayak gitu. 
Nggak 

membeda-

bedakan.” 

(Bu Indah, 

belum lama di 

sini tapi saya 

udah bisa 

menyimpulkan 

kalau beliau 

itu orangnya 

disiplin, tegas 

juga, dia itu 

kerja maunya 

sesuai dengan 

target. Jadi dia 

nggak suka 

sama orang 

yang lelet, jadi 

kalau kerja itu 

harus tepat 

waktu gitu.” 

(Bu Thiyas, 

11/01/16, 

10.31) 

yang tegas, 

disiplin, cepat 

dalam 

mengambil 

keputusan dan 

menyelesaikan 

masalah. 

2. Di mata rekan 

kerja dan 

karyawan bu 

Warsiti 

merupakan 

seorang yang 

sederhana, 

sesuai dengan 

pemikiran beliau 

bahwa pemimpin 

berarti siap 

melayani semua 

anggota dan bu 

Warsiti 

mempunyai 

tingkat 

komitmen yang 

tinggi dalam 

bekerja.  
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sepele, rapat 

jam delapan 

ya kita hadir 

jam delapan, 

jadi ya kita 

coba ikutin 

aturan mbak. 

Itu harus kita 

terapkan dan 

lakukan, jadi 

keteladanan 

itu kan 

sebenarnya 

maknanya kita 

harus mampu 

mengerjakan 

dan 

melakukan 

sebelum kita 

menyuruh 

orang lain 

untuk 

bekerja.” (Bu 

Warsiti. 

12/12/15, 

10:48) 

11/01/16, 

10.27) 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016) 

 

B. 3. Pengembangan STIKES 

 

Masalah 

Yang 

Diteliti 

Narasumber  

Analisis 
Bu Warsiti 

(Narasumbe

r Utama) 

Bu Yuli 

Isnaeni 

(Wakil Ketua 

II) 

Bu Ismarwati 

(Wakil 

Ketua I) 

Pengembanga

n Organisasi 

“Jadi di 

RenSra kita 

kan memang 

nanti di akhir 

tahun 2015 

itu setelah 

menjadi 

STIKES 
terbaik kita 

akan 

meningkatka

n status 

“Saya kira bu 

Warsiti banyak 

mempunyai 

jaringan ya 

mba, 

jaringannya itu 

sudah nasional 

ya, bu Warsiti 
itu punya 

jaringan 

dimana-mana 

artinya melalui 

“Ya saya rasa 

kalau peran itu 

kalau saya lihat 

sendiri cukup 

besar ya, jadi 

mengembangka

n memang 

beliau kan 
sudah mau 

periode kedua 

ini ya. Itu ya 

untuk 

1. Pengembanga

n STIKES 

'Aisyiyah 

dilakukan 

dengan 

penambahan 

prodi menjadi 

tujuh prodi 
yaitu bidang 

studi perawat, 

fisioterapi, 

analis, 
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perguruan 

tinggi ini 

menjadi 

Universitas 

'Aisyiyah. Ya 

kita sekarang 

sudah 

mencoba 

membuat 

langkah-

langkah yang 

nyata untuk 

bisa 

mewujudkan 

2016 itu 

untuk bisa 

menjadi 

Universitas.” 

(Bu Warsiti. 

12/12/15, 

10:53) 

“Ya yang 

jelas kalau 

perubahan 

yang 

kelihatan dan 

bisa dihitung 

secara 

kuantitatif ya 

jelas STIKES 

'Aisyiyah ini 

kan sekarang 

juga sudah 

punya jumlah 

program studi 

yang relatif 

meningkat 

dibandingkan 

dulu tahun 

2003 baru 

dua sekarang 

kita sudah 

memiliki 
tujuh 

program 

studi. 

Kemudian ya 

forum rektor, 

walaupun 

belum rektor 

tapi sudah ikut 

forum rektor 

beliau itu, jadi 

dia kenal 

dengan rektor-

rektor yang lain 

kemudian 

dengan 

organisasi 

profesi PPNI, 

dengan 

Asosiasi 

Institusi itu bisa 

institusi 

pendidikan 

bidan, 

pendidikan 

perawat, bisa 

dengan 

oraganisasi 

'Aisyiyah, 

Muhammadiya

h gitu ya,” (Bu 

Yuli Isnaeni, 

04/01/2016, 

11:43) 

pengembangan 

kampus, dulu 

kan masih di 

kampus I, 

kampus terpadu 

ini juga sudah 

kepemimpinan 

dari bu Warsiti 

saya rasa 

perannya cukup 

besar, kemudian 

ini mau jadi 

Universitas bu 

Warsiti juga 

andilnya sangat 

besar lah untuk 

mengembangka

n menjadi 

Universitas.” 

(Bu Ismarwati, 

28/01/16, 12:21) 

“ 

radiologi, 

serta bidan 

D3, D4, dan 

S2 gitu. 

2. Untuk menuju 

Universitas 

'Aisyiyah 

STIKES 

'Aisyiyah 

melakukan 

reakreditasi 

menjadi A. 

3. Program-

program 

mahasiswa 

maupun dosen 

untuk 

meningkatkan 

keislaman 

diterapkan di 

STIKES 

'Aisyiyah. 
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saya pikir 

juga kampus 

kita juga 

sudah 

berubah dulu 

di kampus 

Serangan 

yang cukup 

sempit 

sekarang kita 

sudah punya 

dua gedung 

yang saya 

pikir itu juga 

prestasi.” (Bu 

Warsiti. 

12/12/15, 

10:58) 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016) 

 

 B. 4. Hambatan dan Tantangan 

 

Masalah 

Yang 

Diteliti 

Narasumber  

Analisis 
Bu Warsiti 

(Narasumber 

Utama) 

Bapak Rishadi 

(Suami) 

Bu Hadiroh 

(Dosen 

Ke'aisyiyahan tahun 

1963) 

Hambatan 

dan 

Tantangan 

“...bagaimanapun 

kita di sini 

banyak staf 

perempuan mbak 

sehingga kadang 

kala memang ada 

persoalan itu 

yang 

berhubungan 

ketika misalnya 

ada suatu 

aktivitas yang 

harus diikuti staf, 

tapi kemudian 

karena ada 

tanggung jawab 
juga sebagai 

seorang ibu di 

rumah sehingga 

itu harus 

“...kalau saya 

ya paling yang 

penting sudah 

maksimal 

niatnya baik, ya 

namanya anak 

buah nggak 

semuanya 

seneng, anak 

buah macam 

dan ada yang 

nggak nyaman 

udah biasa. Ya 

kalau stres ya 

itu kadang – 

kadang cerita 
ya saya nggak 

saya paksa biar 

dari segi beban 

nggak semakin 

“...Ya itu dia merasa 

masih muda, 

pengalamannya masih 

istilahnya itu ya 

mimpin STIKES 

dalam keadaan teman-

temannya sebaya, ha 

itu kan untuk 

mengembangkan 

semuanya itu ya 

inginmengembangkan, 

'Aisyiyah juga 

memberikan seperti 

tugas kepadda bu 

Warsiti untuk 

menjadikan STIKES 
'Aisyiyah ini sebagai 

Universitas...” (Bu 

Hadiroh, 02/02/2016) 

 

Hambatan 

yang 

dialami IW 

sebagai 

pemimpin 

yaitu: 

1. konflik 

pada diri 

sendiri 

dan 

bawahan 

pernah 

dirasaka

n 

2. faktor 

usia 
yang 

merupak

an suatu 

beban 
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kemudian 

dicancel atau 

bagaimana itu 

yang saya pikir 

memang kita 

harus bisa 

memberi apa ya 

memberi suatu 

kebijakan di 

situ.” (Bu 

Warsiti, 

12/12/15, 11:05) 

memperberat...” 

(Rishadi

2016, 

19:00) 

tekanan 

psikologi

s yang 

pernah 

dialami 

pemimpi

n saat 

IW 

masih 

muda 

3. dari 

pihak 

ekternal 

bersaing 

dengan 

pergurua

n tinggi 

lainnya 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016) 
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Lampiran IV 

Transkrip Wawancara I 

 

1. Pemimpin perusahaan 

Narasumber : Ibu Warsiti, S.Kp.,M.Kep.Sp.Mat 

Tanggal : 2015 

Waktu  : 09:52 WIB 

Jabatan  : Ketua STIKES 'Aisyiyah 

1.1. Proses Bu Warsiti menjadi pemimpin 

Penulis  : Bagaimana latar belakang keluarga Bu Warsiti? 

Narasumber : Saya itu sebenarnya bukan apa-apa ya, artinya saya itu lahir dari 

keluarga yang juga bukan, ya artinya keluarga yang sederhana, keluarga 

yang apa ya yang biasa lah. Tidak ada dalam keluarga saya itu orang-

orang yang memimpin tuh nggak ada. Bapak ibu saya itu tani, seorang 

petani, ya karena dari simbah dulu saja ya bapak itu karyawan swasta lah 

mbak, kalo ibu ya di rumah nggak ada pekerjaan khusus, artinya memang 

saya itu terlahir dari ya keluarga yang memang tidak punya background 

untuk ada di sini. Hanya mungkin di lingkungan tempat saya itu kan 

kalau saya melihatnya itu anu ya mungkin untuk pengembangan diri saya 

itulah mungkin saya banyak belajar dari lingkungan dimana saya tinggal, 

artinya dari orang-orang sekeliling kita kan banyak. Jadi kemudian 

karena kami itu dekat dengan apa ya perguruan-perguruan 

Muhammadiyah di sekitar rumah saya itu kan banyak SD 

Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, TK, dan sebagainya. Bahkan 

memang kalau dari simbah saya memang simbah saya itu dulu lurah 

Jogoboyo kalau orang bilang dulu. Jadi memang dari aspek rumah juga 

rumahnya agak longgar sehingga sering digunakan untuk kegiatan-

kegiatan seperti itu. Jadi bahkan rumah saya itu juga dulu sering dipakai 

untuk Batra, Batra itu semacam kayak perkaderan untuk PII, untuk TM 

Taun Mati itu memang sering digunakan. Bahkan pernah digunakan 

untuk sekolah segala gitu. Saya dari TK Alba, kemudian dari TK Alba di 

Bantul karena memang di sekitar rumah saya juga ya jadi kemudian SD 

nya juga SD Muhammadiyah. Kemudian baru SMP saya di SMP Negeri, 

SMA nya Negeri 2 Bantul, dan kemudian baru D3 perawatnya di sini di 

STIKES 'Aisyiyah sini. Jadi saya itu angkatan pertama untuk Akademi 

Keperawatan di 'Aisyiyah dulu tahun 1991. Saya itu sampai SMP SMA 

belum keluar dari Bantul mbak, baru setelah kuliah nah baru di kota ya di 

kota Serangan ini di AkPernya 'Aisyiyah itu. Saya asli orang Bantul, 

orang Sumbermulyo Bambang Lipuro, Bantul lahir tahun 1973. 

Penulis  : Kapan Ibu belajar menjadi pemimpin? 

Narasumber : Secara khusus nggak ada ya mbak ya, secara khusus saya itu nggak 

pernah belajar menjadi pemimpin, hanya memang saya itu sejak muda ya 

mungkin sejak, saya itu dari kecil rasa ingin tahu itu selalu ada ya. Jadi 

penasaran saya itu selalu ada jadi saya sejak SD pun itu juga saya suka 

tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi. Jadi saya itu 

meskipun kecil saya sudah ya mungkin tidak terlibat langsung ya tetapi 

saya selalu dilibatkan seperti misalnya tadi saya di kegiatan kalau zaman 



185 

 

dulu kan ada PII, itu ikut meskipun kita hanya jadi penggembira saja. 

Terutama yang paling kelihatan itu sejak saya remaja ya, karena remaja 

itu kemudian saya bergabung di Naisyatul 'Aisyiyah, kemudian di karang 

taruna sendiri di kampung ya itu kan saya juga aktif di situ. Nah dari situ 

mungkin saya banyak belajar. Jadi secara khusus tidak pernah belajar 

kepemimpinan hanya memang saya itu orangnya hanya melihat, 

kemudian mungkin gaya-gaya dan model-model kepemimpinan itu ya 

saya dapatkan dari sebuah proses perjalanan yang panjang ini mbak, 

tetapi secara khusus nggak ada mengikuti kegiatan kepemimpinan ya 

kecuali ada di IMM kan ada tapi kan itu hanya berapa hari sih itu, paling 

beberapa saat aja to itu. Tapi secara khusus memang nggak pernah ada, 

ya itu tadi saya terlibat ya artinya ketika saya terlibat di NA, kemudian di 

karang taruna, dulu IPM ya itu saya juga belajar ya “Oh, kayak gini 

berorganisasi, oh kayak gini mengelola, kayak gini memimpin.” Gitu, 

jadi belajar dari orang-orang itu saja secara khusus nggak ada. 

Penulis  : Apa motivasi Ibu menjadi pemimpin STIKES 'Aisyiyah ? 

Narasumber : Saya sebenarnya mohon maaf ya sebenarnya tidak, artinya bagi saya 

amanah ya, jadi menurut saya pemimpin itu amanah yang mungkin harus 

kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika saya harus 

diberikan amanah, maka motivasi saya adalah bagaimana supaya apa 

yang diamanahkan kepada saya itu bisa kita kelola dengan baik, bisa kita 

manajemen dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan dari sebuah 

organisasi itu bisa tercapai gitu mbak. Itu saja jadi memang secara 

khusus saya itu filososfi hidupnya itu saya itu ikuti air mengalir tapi tidak 

seperti busa, artinya air mengalir tapi tidak seperti kalau busa itu kan 

gampang goyang-goyang gitu ya tapi saya tidak pernah punya keinginan 

saya harus begini, saya selalu itu mbak ketika saya diberi amanah saya 

coba untuk bisa menjalankan itu dengan apa yang sudah saya pelajari, 

yang sudah saya pernah dapatkan, bagaimana supaya kalau dalam sebuah 

organisasi kan pasti punya tujuan. Jadi motivasi saya ya supaya 

bagaimana tujuan buat institusi tujuan buat organisasi itu tercapai gitu 

aja, yang kemudian mendorong saya untuk kemudian bisa bekerja 

dengan baik gitu. Karena ita punya visi bagaimana organisasi itu punya 

keinginan cita-cita dan bagaimana kita bisa meraih itu aja, itu yang 

memotivasi saya untuk bisa. Karena kan jelas apa yang mau kita raih. 

Penulis  : Pengalaman hidup apa yang sangat berperan dalam membentuk 

kepemimpinan dalam diri Ibu Warsiti? 

Narasumber : Karena kalau menurut saya itu adalah sebuah amanah. Saya nggak 

pernah punya keinginan saya harus menjadi pemimpin itu enggak. Nggak 

ada keinginan untuk kesana gitu. Kalau saya yang namanya di 

perserikatan, di amal usaha seperti ini kan sebenarnya kita tidak pernah 

minta saya harus menjadi pemimpin. Jadi ketika diberi, kemudian itu lah 

yang harus saya lakukan, jadi kemudian tidak saya harus jadi begitu. Ya 

saya pikir pengalaman hidup saya dari mulai saya remaja itu terlibat 

itulah yang kemudian membuat dan membentuk beberapa yang jelas 

mungkin saya rasakan setelah saya ya karena ketika kita banyak bergaul 

di lingkungan, yang itu sangat bagus, ya itu artinya saya kira saya banyak 



186 

 

belajar banyak punya pengalaman kepemimpinan itu justru saya belajar 

dari orang-orang yang memang saya anggap itu bisa mengelola dengan 

baik gitu jadi saya banyak pengalamannya dari situ. Jadi mencoba untuk 

melihat, mengamati, kemudian niteni, kemudian menambahkan kalau 

memang bisa saya tambahahkan gitu aja. Ya sangat banyak ya artinya, 

tidak satu orang, banyak sekali orang-orang yang mencoba. Oh iya saya 

kira satu hal lagi ya mbak kalau pengalaman yang membuat ketika saya 

menjadi mahasiswa di D3 keperawatan itu juga justru karena kami 

tinggal di asrama. Ketika di asrama itu di situ saya merasakan bagaimana 

pola kepemimpinan itu dibentuk karena di asrama itu kita menjadi 

mahasiswa sudah diberikan tanggung jawab sebagai ketua asrama, 

kemudian di situ ada staf-stafnya, ada nanti bidang kesehatan, ada bidang 

kerohanian, ada bidang kebersihan, sehingga di situ kita berlatih. Nah di 

situlah saya pikir banyak belajar tentang bagaimana memanajemen 

waktu, bagaimana mengelola orang, bagaimana mengatur dan 

merencanakan di situ. 

Penulis  : Prestasi apa yang Bu Warsiti raih selama sekolah dulu? 

Narasumber : Kalau sekolah ya saya pikir gini mbak, jadi saya itu memang bukan 

orang yang pinter sebenarnya, saya tidak termasuk anak yang cerdas, tapi 

mungkin saya termasuk tipe orang yang tekun, tekun dan penasaran tadi. 

Sehingga ketika belajar kalau belum selesai ya nggak berhenti belajarnya 

gitu. Sehingga memang sejak SD sampai perguruan tinggi kebetulan saya 

selalu paling ndak minimal tiga besar itu selalu dapet. Tapi selain itu 

yang lain nggak ada, hanya akademik saja gitu dari mulai SD, SMP, 

SMA, kemudian perguruan tinggi ya di situ aja karena tadi karena ya 

mungkin faktor keberuntungan kali ya bukan karena pinter bukan. Kalau 

prestasi yang dicapai pas memimpin karena yang menilai orang ya mbak 

jadi prestasi atau enggak itu bukan diri sendiri kalau menurut saya tapi 

kalau kita lihat dari, karena kita itu di Muhammadiyah itu kan tidak 

kepemimpinan tunggal to mbak tapi kan kita kepemimpinan itu kolektif 

kolegial. Jadi prestasi itu bukan karena pimpinan tapi prestasi itu karena 

kerja sama semua elemen gitu kan mbak, jadi tidak bisa saya mengklaim 

dalam prestasi saya kan gitu. Tapi yang jelas kalau di institusi ini 

tentunya kita kan punya sasaran mutu, nah dari sasaran mutu itu lah kita 

bisa melihat bagaimana sebenarnya prestasi kerja kita semua gitu bukan 

hanya pimpinan seperti itu. 

Penulis  : Apa cita-cita Ibu sewaktu kecil dulu? 

Narasumber : Sangat sederhana mbak, saya itu pengen jadi guru. Jadi sebenarnya saya 

itu nggak pengen jadi guru perawat, saya pokoknya dulu pengen jadi 

guru. Karena mungkin background keluarga saya banyak guru ya, dari 

bulek-bulek semua, kecuali bapak saya yang tidak jadi guru sendiri, yang 

lain semua adek-adeknya menjadi guru. Jadi saya tuh sebenarnya 

dibesarkan dari keluarga guru, kecuali malah bapak saya gitu tapi bulek, 

adek-adek bapak semua itu guru. Jadi saya juga pengen jadi guru waktu 

itu mbak sangat sederhana cita-cita saya hanya memang itu tadi awalnya 

nggak pengen juga di keperawatan ini mbak, jadi masuk di akademi 
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keperawatan gitu ya tapi ya karena, tapi ya akhirnya jadi guru juga sih 

tapi perawat gitu. 

Penulis  : Siapa orang yang mendorong Bu Warsiti menjadi pemimpin?  

Narasumber : Ya saya kita semua ya, temen-temen di sini kali ya karena kan kita kan 

juga dipilih ya. Jadi yang mendorong saya secara pribadi memang tadi 

saya tidak punya keinginan untuk kesana hanya mungkin keinginan 

banyak orang kali ya yang menginginkan jadi pemimpin. Kalau dalam 

konteks bicara kepemimpinan dalam Muhammadiyah mungkin agak 

sedikit berbeda denngan konteks kepemimpinan publik lainnya, karena 

kalau misalkan lainnya jelas kelihatan banget gitu lho. 

Penulis  : Siapa yang menginspirasi Bu Warsiti menjadi pemimpin? 

Narasumber : Ya dulu kan ceritanya saya masih ingat betul ketika saya masuk 

menjadi asisten dosen di STIKES 'Aisyiyah itu pernah ada dosen saya 

yang menjadi teman sejawat saya dia mengatakan gini, “kamu tuh 

orangnya tekun, jadi kalau kamu sungguh-sungguh bekerja InsyaAllah 

nanti kamu akan bisa jadi orang” dia bilangnya gitu aja. Saya seperti air 

mengalir sih mbak jadi mungkin karena saya begini diberikan amanah 

menjadi ketua STIKES gitu ya jadi tidak saya minta mbak tidak juga 

saya ingin gitu. Jadi waktu itu sudah sempat saya tolak kan, karena saya 

merasa masih terlalu muda untuk bisa memimpin dulu memang nggak 

sebanyak ini ya, saya masih terlalu muda dari aspek usia untuk bisa 

mengelola perguruan tinggi ini. Apalagi di sini itu yang senior kan lebih 

banyak, jadi sebenarnya saya sudah tidak bersedia awalnya ya, tapi 

karena kemudian ya dukungan dari ibu-ibu di PP 'Aisyiyah mau tidak 

mau ya harus terima. Kalau jadi ketua STIKESnya saya tahun 2010 mbak 

saat 37 tahun. 

Penulis  : Ibu dahulu menimba ilmu di STIES 'Aisyiyah ini, lalu apa yang 

membuat ibu akhirnya menerima dan meneruskan amanah sebagai 

pemimpin STIKES ini? 

Narasumber : Saya dahulu tuh kita itu kan nggak ada masa tenggang, jadi saya nggak 

pernah jadi alumni wong begitu selesai langsung ditarik di STIKES. Jadi 

nggak ada waktu tenggang untuk saya bekerja di luar tuh nggak ada. Jadi 

begitu selesai, langsung direkrut jadi asisten dosen, jadi ya karena tadi 

diambil tiga besar kemudian yang tiga besar itu langsung direkrut. Jadi 

tidak pernah mengalami keluar dari STIKES tuh nggak pernah gitu. Jadi 

yang jelas karena saya merasa bahwa perguruan tinggi ini milik kita 

semua artinya milik perserikatan, karena ini adalah amanah, ini adalah 

amal usaha milik perserikatan dan ini adalah tempat saya dulu belajar 

jadi saya selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik buat kampus 

pergurun tingi ini gitu. Ya merasa sudah apa ya, artinya ketika ada orang 

lain maksudnya institusi lain yang kok dia lebih baik dari kita maka 

selalu saya berpikir bahwa kita harus bisa, jadi tidak tega ketika kita di 

luar lebih bagus kita selalu berupaya apa yang bisa kita lakukan menjadi 

peluang yang bisa kita ambil. Jadi saya selalu berupaya ya kalau kita 

katakanlah intitusi ini lebih rendah dari yang lain rasanya kita tidak rela 

jadi bagaimana supaya kita selalu menjadi yang terbaik. Itu yang 
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mungkin selama ini selalu saya harapkan, jadi sudah ada rasa untuk 

selalu membesarkan kampus ini gitu.  

1.2. Kepemimpinan Bu Warsiti sebagai pimpinan STIKES 'Aisyiyah 

Penulis  : Menurut Ibu apa arti seorang pemimpin? 

Narasumber : Kalo menurut saya pemimpin itu “pelayan”. Pemimpin bagi saya itu 

adalah pelayan, artinya ketika sudah memimpin, sebenarnya kita siap 

menjadi pelayan untuk semuanya. Jadi pemimpin bukan orang yang 

mempunyai kekuasaan gitu ya, tapi kita adalah pelayan, pelayan dalam 

tanda petik di sini adalah kita harus sudah siap ya kalau kita jadi 

pemimpin itu harus siap melayani mereka ya. Ya mereka itu customer 

service kita semua gitu, termasuk bagaimana kita, ya memang harusnya 

ketika kita sudah jadi pemimpin ya kita itu sudah harus menggunakan 

segala kemampuan kita, kekuatan kita untuk bisa melayani. 

Penulis  : Bagaimana pandangan Ibu mengenai perempuan sebagai pemimpin? 

Narasumber : Ya bagi saya itu sekarang sudah tidak lagi bisa dibuat dikotomi 

pemimpin laki-laki pemimpin perempuan ya, semua saya pikir sekarang 

tergantung bagaimana, emm sekarang kita itu kan harus meletakkan 

artinya kemudian bukan kalau pemimpin perempuan itu lebih jelek dari 

pemimpin laki-laki, sehingga kalau bagi saya kepemimpinana perempuan 

itu justru menunjukkan bahwa pada seorang perempuan itu juga jelas 

secara kemampuan kita juga memiliki kemampuan untuk menjadi 

seorang pemimpin, dan sekarang contohnya kan sudah banyak mbak. 

Bagi saya artinya ya jangan sampai lagi kita memandang perempuan itu 

hanya konco wingking gitu kan kita harus bisa bahwa kita juga dalam 

banyak hal juga mempunyai hak yang sama, justru mungkin ketekunan 

pimpinan perempuan itulah yang termasuk juga daya tahannya itu juga 

yang menurut saya kepemimpinan perempuan itu juga jauh lebih baik 

sekarang ini. 

Penulis  : Karakter atau sifat seperti apa yang harus dimiliki sebagai seorang 

pemimpin? 

Narasumber : Ya karena ketika jadi pemimpin itu kita akan jadi pelayan, maka ya 

karakter sebagai pelayan itu yang harus kita miliki mbak. Satu, yang jelas 

kita itu seorang pemimpin yang pertama harus punya tingkat komitmen 

yang lebih tinggi dibandingkan yang lain mesti harus gitu ya, kemudian 

juga kemampuan dalam menjalin komunikasi membangun jejaring itu 

menjadi hal yang penting, ya kemudian kemampuan mengambil 

keputusan saya pikir itu juga hal yang harus dimiliki. Jadi kita juga harus 

bisa yang terpenting kadang salah satunya juga butuh kesabaran mungkin 

dengan segala macam customer yang akan kita hadapi. Tapi yang penting 

utama menurut saya adalah komitmen, komunikasi, tanggung jawab itu 

juga jelas pasti harus dimiliki. 

Penulis  : Nilai-nilai apa dalam diri Ibu yang ingin Ibu terapkan di STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Ya saya pikir gini mbak, kalau setiap diri itu bisa menempatkan nilai-

nilai keteladanan itu saya pikir adalah hal yang cukup bagus ya, termasuk 

tadi karakter kepemimpinan yang ada keteladanan, jadi nilai-nilai 

keteladanana harus dimiliki saya pikir karena sekarang dibutuhkan kerja 
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nyata tidak hanya ngomong saja dan harus ada rasa saling percaya karena 

kalau trust rasa percaya itu tidak ada juga repot mbak, jadi pimpinan 

semua dikerjakan sendiri, nggak ada delegasi ya karena tidak percaya ada 

bawahan gitu kan jadi percaya itu juga harus dimiliki, kemudian 

keteladanan itu penting. 

Penulis  : Bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai tersebut? 

Narasumber : Ya tadi, yang riil kita beri contoh ketika kita membuat aturan jangan 

sampai kita yang melanggar. Jadi memang kita mencoba memberi 

teladan contoh hal yang sepele, rapat jam delapan ya kita hadir jam 

delapan, jadi ya kita coba ikutin aturan mbak. Itu harus kita terapkan dan 

lakukan, jadi keteladanan itu kan sebenarnya maknanya kita harus 

mampu mengerjakan dan melakukan sebelum kita menyuruh orang lain 

untuk bekerja. 

Penulis  : Bagaimana kedekatan Ibu dengan karyawan? 

Narasumber : Ya bagi saya, tadi ya, saya itu pimpinan itu kan bukan kemudian saya 

harus jadi orang yang dihormati yang harus selalu semuanya serba ada 

dan serba siap tidak. Jadi saya mencoba itu aja, melayani mereka artinya 

saya tidak pernah menjaga jarak secara personal jadi kalau saya mau 

datang ke ruangan staf saya duduk, ngobrol dengan mereka ya nggak ada 

persoalan artinya saya selalu menjaga jangan sampe karena gini mbak, 

karena di perguruan tinggi itu tidak seperti di pemerintahan ya yang 

birokrat yang ada eksplonisasi setelah jadi ketua nggak mungkin jadi 

dosen, kalau di sini hal yang biasa mbak saya jadi ketua sekarang, 

mungkin 2017 saya jadi dosen biasa yang akan berkumpul dengan 

mereka-mereka jadi saya selalu tidak menjaga jarak artinya tidak 

menganggap bahwa saya itu pimpinan kamu yang harus kamu, nggak, 

karena itu tadi kita nggak selamanya di atas terus tapi modelnya kita 

berputar gitu lho mbak. Kan kalau birokrat mestinya setelah dia ini nanti 

kan eksplonnya kelihatan, kalau di sini kan enggak. Jadi ya tadi karena 

pimpinan adalah amanah dan itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ya 

ketika amanah itu sudah selesai kita lakukan, kita pertanggungjawabkan, 

kita kembali ke posisi kita semula jadi dosen ya jadi dosen gitu. Sehingga 

saya dengan dosenpun dan mahasiswapun juga nggak pernah jaga jarak 

dalam arti dalam komunkasi interpersonalnya, kalau dalam urusan kerja 

ya kalau memang ini harus dikerjakan ya harus kita punya. Tetapi dalam 

hubungan interpersonal dalam arti keakraban saya kira tidak ada arti 

batas bagi saya, saya mau duduk ngobrol dengan mereka hal-hal yang 

sekedar saya menyapa nggak masalah mbak. Duduk bareng dengan 

mereka bukan kemudian menjatuhkan karena saya pikir ya saya tidak 

kemudian jaga image gitu ya jaga ini tidak saya lakukan karena saya 

berpikir roda itu nanti akan berputar, jadi setelah menjadi ketua saya 

akan menjadi orang biasa itu harus sudah kita siapkan ketika saya 

menjadi orang yang biasa saya tidak akan canggung lagi dengan mereka, 

karena itu sudah kita bina sejak sekarang begitu. 

Penulis  : Bagaimana cara Ibu memotivasi karyawan? 

Narasumber : Kalau di sini kan tadi, jadi sebenarnya kan kita itu kolektif kolegial jadi 

yang berkaitan dengan bagaimana penilaian, kita punya namanya standar 
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penilaian kinerja sehingga ketika ada yang kinerjanya bagus bisa kita 

berikan punishment reward, kalau tidak ya kita proses sesuai aturan, 

ditegur secara lisan, kemudian tertulis, dan itu kan sudah ada aturannya, 

yang jelas kita selalu ketika kita ketemu kita ingatkan kembali bahwa 

sebenarnya bekerja di STIKES 'Aisyiyah ini bukan semata untuk mencari 

maisah tidak semata-mata untuk mencari uang. Jadi kita harus 

kembalikan bahwa sebenarnya kerja kita disini itu adalah bagian dari 

fungsi kita untuk mengabdi karena sebagai bentuk ibadah. Jadi itu yang 

sering saya sampaikan bahwa kalau anda di STIKES maunya hanya 

dapat duit tidak akan dapat tapi banyak hal yang kita bisa dapatkan di 

sini, ya itu yang coba kita tanamkan jangan semata-mata karena itu. 

Karena sekarang sudah banyak orang banyak staf karyawan masing-

masing itu kan sudah punya tugas masing-masing, sudah ada juga 

penilaian kinerjanya. 

Penulis  : Bagaimana cara Ibu memberi perhatian kepada karyawan? 

Narasumber : Kalau di kami kan bagaimapun juga kami tidak bisa langsung 

mengintervensi karyawan kan enggak bisa. Jadi ketika ada persoalan ya 

dimana, jadi ketika ada persoalan di dosen ya maka orang yang ada di 

dalam dosen dulu siapa misal kaprodi, kalau misalkan karyawan ya siapa 

atasan langsung dulu. Jadi tidak langsung ketika ada masalah karyawan 

langsung kesini kan enggak. Jadi kita ya tetap menggunakan cara-cara 

penyelesaian masalah yang sudah disepakati di sini gitu tidak kemudian 

saya mengintervensi langsung ya enggak karena itu juga bukan ranah 

saya jadi memang ada staf-staf di bawah yang memang secara berjenjang 

itu sudah ada gitu. 

Penulis  : Apa yang Ibu lakukan ketika karyawan memiliki masalah pribadi? 

Narasumber : Ya tadi kalau dia misal di staf kan semua masing-masing punya kepala 

unit ya, jadi tidak langsung ketua langsung intervensi tidak. Misal di 

kaunitnya tidak selesai kan ada lagi di atasnya, baru nanti terakhir ke 

saya kalau memang itu persoalannya harus sampai saya. Kalau hal yang 

sifatnya bisa diselesaikan di unit ya diselesaikan di unit, kita punya 

langkah-angkah penyelesaian masalah tidak semua harus sampai ke 

pimpinan. 

Penulis  : Apa yang Ibu lakukan ketika karyawan menemui masalah pekerjaan? 

Narasumber : Ya karena saya tidak semuanya membidangi ya mbak, saya kan juga 

nggak semua tau apa yang dikerjakan jadi kalau ada kesulitan orang yang 

terlibat langsung adalah orang yang ada di atasnya langsung. Tetapi kalau 

itu ada di bawah saya langsung misalnya sekarang wakil ketua kan ada di 

bawah saya langsung, nah itu nanti kita akan coba berikan alternatif 

solusinya. Tapi kalo itu staf gitu yang ada di ujung misalkan satpam saya 

kan nggak ngerti mbak kalau satpam, saya harus menyelesaikan secara 

kesatpaman misalnya itu kan nanti ada orang penanggungjawab 

satpamnya mbak, nah itu yang akan menyelesaikan dulu gitu mbak. 

Penulis  : Bagaimana sikap Ibu kepada karyawan di dalam maupun di luar 

lingkungan kerja? 

Narasumber : Jadi saya tidak ada beda bahkan mau di rumahpun ya saya akan berlaku 

sama mbak artinya secara hubungan personal saya akan melakukan juga 
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secara kekeluargaan dan akrab tapi ketika hubungan kerja ya akan kita 

selesaikan dengan profesional juga mbak artinya saya juga harus bisa 

membedakan ketika itu persoalan kerja saya juga selalu menuntut jangan. 

Katakanlah kalau ada persoalan di tempat kerja kok kemudian mau 

diselesaikan di luar ya saya nggak mau. Jadi kita itu harus bisa 

menempatkan diri dimana kita berada gitu titiknya ketika saya duduk di 

sini saya sebagai ketua STIKES, jadi kalau ada karyawan datang berarti 

peran saya adalah sebagai seorang ketua dan dia adalah sebagai staf gitu. 

Tapi ketika saya di luar sana itu adalah orang katakanlah dia karyawan 

gitu adalah mungkin dulu teman akrab ya mungkin saya akan berlaku 

seperti halnya saya teman. 

Penulis  : Bagaimana sikap karyawan kepada Ibu di dalam maupun di luar 

lingkungan kerja? 

Narasumber : Ya nggak tau ya mbak tapi kalau yang saya rasakan ya mungkin karena 

dari aspek usia saya juga belum termasuk orang yang tua gitu sehingga 

mereka cukup enjoy saya lho ya menurut saya. Dalam hubungan 

komunikasi di luar kampus ya nyaman-nyaman saja guyon-guyon ya 

biasa gitu lho mbak tidak terus wah itu ketua itu tidak. Sepertinya begitu 

yang saya rasakan ya karena saya juga tidak pernah menjaga jarak 

dengan mereka gitu. 

Penulis  : Apakah dalam mengambil suatu keputusan Ibu melibatkan karyawan? 

Narasumber : Ya tergantung persoalannya, maka saya tadi katakan bahwa di STIKES 

ini kan kepemimpinan kita itu tidak kepemimpinan tunggal tapi kolektif 

kolegial jadi setiap persoalan bukan kemudian saya harus memutuskan 

sendiri tapi mesti kemudian kita akan ajak kepada ya tegantung 

persoalannya dimana kalau itu hal yang berhubungan dengan sumber 

daya manusia ya kita akna rembug dengan pimpinan yang ada di sana 

yang ada di bawah saya gitu. 

Penulis  : Bagaimana cara Ibu menciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja? 

Narasumber : Ya sebenarnya suasana kerja itu kan nyaman dan tidaknya kan 

tergantung dari bagaimana kita, salah satunya juga jelas kita, sebenarnya 

kita juga selalu berupaya untuk memberikan fasilitas dari aspek 

kenyamanan, dari aspek fisik itu sudah kita coba ya dari mulai ruangan 

dan fasilitas yang lain sudah kita coba tapi memang karena keinginan 

orang itu kan banyak jadi mungkin ada yang tidak juga merasa pas, tapi 

kita sudah berupaya untuk bisa memberikan dari aspek kenyamanan fisik 

sudah coba kita lakukan dengan beberapa kelengkapan yang berada di 

kampus ini. Kemudian kalau dari aspek psikologinya ya bagaimana 

kesrekan hati itu ada ya tadi mbak, kita selalu bisa tahu lah kan di sini tuh 

semua sudah terorganisir ya mbak jadi mereka itu mau bekerja itu sudah 

tau apa sih yang mesti tugas pekerjaanku apa target itu kan sudah ada 

gitu jadi ketika itu sudah mereka lakukan ya saya pikir mereka ya nggak 

ada persoalan lagi gitu. Jadi kenyamanan itu kan sebenarnya sangat 

relatif tergantung masing-masing orang yang kita selalu berupaya selain 

kenyamanan itu ya kita juga memberikan kenyamanan dari aspek materi 

termasuk untuk finansial juga kita berupaya untuk memberikan 

kesejahteraan yang layak selain gaji. 
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Penulis  : Bagaimana cara Ibu mencairkan suasana untuk meredakan konflik 

apabila terjadi konflik dalam kerja? 

 

Narasumber : Namanya konflik dalam bekerja itu selalu ada ya mbak, ya 

penyelesaiannya itu kita dengan manajemen konflik ya jadi tergantung 

nanti ya tabayun itu pasti mbak, namanya tabayun mengklarifikasi 

perasoalan itu pasti kita lakukan benar tidaknya informasi, benar 

tidaknya masalah itu terjadi itu pasti. Kalau kemudian setelah benar atau 

tidak itu baru kita selesaikan dengan kolektif kolegial tadi apa, sebaiknya 

seperti apa, dan sebagainya. 

Penulis  : Apa yang Ibu lakukan ketika karyawan melakukan kesalahan dalam 

bekerja? 

Narasumber : Saya tidak langsung ya mbak, ketika ada kesalahan kan kita lihat 

sebenarnya persoalannya itu terjadi karena apa kalau memang itu karena 

dia tidak bisa ya bagaimana orang lain bisa mengajari mereka yang 

kompeten terhadap apa yang mereka tidak pahami. 

Penulis  : Apa yang Ibu lakukan agar menjadi inspirasi bagi karyawan? 

Narasumber : Saya kan juga dosen mbak, jadi ketika saya misal nilai harus tepat 

waktu ya saya harus coba keteladanan tadi saya berikan ya ini saya udah 

selesai. Jadi jangan sampai orang saya bisa ngomong, membuat 

peraturan, tapi saya yang banyak melanggar. Jadi saya pikir keteladanan 

itu menjadi hal yang bisa menginspirasi teman-teman supaya melakukan 

hal yang sama. 

Penulis  : Bagaimana cara ibu membuat karyawan dapat menikmati 

pekerjaannya? 

Narasumber : Supaya nyaman, supaya menikmati ya tadi itu kita harus selalu luruskan 

dulu niatnya bahwa bekerja itu bagian dari ibadah itu yang pertama, yang 

kedua semua pekerjaan itu kalau bisa kita the right man in the right place 

jadi memang orang itu kompetensinya di sini sehingga ditempatkan di 

sini, kemudian setelah itu tentunya tadi dengan memberikan fasilitas 

kenyamanan dari aspek fisik, materi, termasuk mungkin ya kita kan juga 

tidak bisa tidak profesional jadi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan, 

termasuk di sini itu juga sudah ada yang namanya jaminan kesehatan 

oleh BPJS, itu kan juga bentuk-bentuk kenyamanan mbak ketika orang-

orang bekerja kok nggak ada jaminan kesehatan juga membuat risau. Jadi 

beberapa jaminan kesehatan juga kita berikan termasuk nanti ada 

rekreasi, yang lain-lain lah saya pikir. 

Penulis  : Apa yang Ibu lakukan ketika karyawan malas dalam bekerja? 

Narasumber : Ya kalau memang saya harus turun tangan sendiri ya saya tanya kenapa, 

ada apa, ada masalah apa. Ya tadi, sesuai penyelesaian masalahnya tadi 

mbak.  

Penulis  : Apa yang Ibu berikan kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja 

yang baik? 

Narasumber : Jadi kita itu ada penilaian kinerja mbak, termasuk beberapa aspek ada 

loyalitas, ada target, dan sebagainya sudah ada jadi mereka diberikan 

penghargaan berupa materi. Macam-macamlah mbak saya pikir 

tergantung dari apa yang dia lakukan. 
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Penulis  : Bagaimana cara Ibu menumbuhkan sifat-sifat yang Islami pada 

karyawan? 

Narasumber : Itu tanggung jawab kita semua ya jadi untuk kita sudah mencoba untuk 

memfasilitasi teman-teman staf dan karyawan itu misal ada yang belum 

bisa ngaji ya kita coba difasilitasi untuk bisa ngaji, kita sediakan masjid 

supaya bisa solat berjamaah, waktu mengajar juga sudah kita break untuk 

waktu-waktu solatnya, kemudian bentuk-bentuk fasilitasnya untuk itu 

sudah kita lakukan sebenarnya. 

Narasumber : Apa yang Ibu lakukan ketika ada karyawan yang tidak mengamalkan 

nilai-nilai Islam? 

Penulis  : Kalau itu suatu hal yang harus dilakukan ya, pasti kita akan tegur, pasti 

nanti akan ada proses. Misalnya kalau ada staf yang tidak solat begitu, itu 

nanti akan diselesaikan nantinya harus betul-betul persoalannya harus 

kita selesaikan dia kita panggil, ada apa, persoalannya apa, dan kenapa 

tidak bisa, nah itu dalam hal itu kita punya keteratasan ya artinya kalau 

seseorang itu sudah berkhidmat untuk bekerja di STIKES 'Aisyiyah ini 

ya tentunya dia harus bisa menceburkan diri termasuk mencelupkan diri 

dia terhadap pengamalan nilai-nilai Islam termasuk ideologi untuk 

Muhammadiyah dan 'Aisyiyahnya. 

1.3. Pengembangan STIKES 'Aisyiyah 

Penulis  : Bagaimana awal mula didirikannya STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : STIKES ini kan sebenarnya ada sejak tahun 1963 mbak, jadi 1963 itu 

dari mulai sekolah bidan, kemudian sekolah perawat kesehatan (SPK), 

ada akademi keperawatan dan kebidanan. Jadi ada sejak tahun 1963 dan 

STIKES ini alih menjadi STIKES sejak tahun 2003. Jadi yang 

memotivasi kami karena waktu itu memang kebutuhan akan tenaga 

kesehatan itu masih cukup banyak kemudian di Jogja ini juga belum 

sebanyak sekarang, sehingga kemudian kita mencoba untuk membuka 

dulu awalnya baru prodi kebidanan sama keperawatan di tahun 2003 itu. 

Apalagi kita juga punya SDM yang banyak waktu itu jadi akhirnya 

bukalah STIKES dengan dua program studi bidan dan keperawatan. 

Yang jelas untuk memenuhi kebutuhan karena kita kan di 

Muhammadiyah ini banyak punya klinik, banyak punya rumah sakit 

untuk memenuhi kebutuhan mereka saja kan dulu masih kurang, 

sehingga dulu kan ada ikatan dinas jadi begitu selesai langsung 

ditempatkan di tempat usaha Muhammadiyah 'Aisyiyah berupa klinik 

atau RB atau berupa rumah sakit. 

Penulis  : Bagaimana peran Ibu dalam mengembangkan STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Ya karena di dalam perguruan tinggi itu kan ada statuta, ada RenSra ya 

saya ikuti saja. Saya mengikuti apa yang menjadi rencana strateginya 

karena itu kan sudah dirumuskan sejauh mungkin, jadi saya kita coba aja 

mengembangkan dan melakukan atau melaksanakan apa yang sudah 

menjadi rencana yang ada dalam rencana statuta dan rencana strategi 

saja. Untuk rencananya akan dijadikan Universitas itu ya salah satu 

rencana kita untuk merealisasikan atau membuat dan melaksanakan apa 

yang sudah menjadi rencana strategi kita. Jadi di RenSra kita kan 

memang nanti di akhir tahun 2015 itu setelah menjadi STIKES terbaik 
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kita akan meningkatkan status perguruan tinggi ini menjadi Universitas 

'Aisyiyah. Ya kita sekarang sudah mencoba membuat langkah-langkah 

yang nyata untuk bisa mewujudkan 2016 itu untuk bisa menjadi 

Universitas. 

Penulis  : Apa alasan dikembangkannya pendidikan STIKES 'Aisyiyah sampai 

pendidikan tinggi? 

Narasumber : STIKES 'Aisyiyah ini kan amal usahanya langsung di bawah pimpinan 

pusat 'Aisyiyah ya jadi artinya 'Aisyiyah punya suatu misi visi bahwa kita 

sebenarnya agar kiprah dalam turut serta meningkatkan membangun 

bangsa ini kan agar lebih luas, karena kalau hanya STIKES berarti kan 

hanya di bidang kesehatan, sehungga dengan adanya Universitas itu 

diharappkan kita kiprahnya akan lebih luas bisa pada bidang-bidang yang 

lain tidak hanya pada bidang kesehatan yang tentunya itu juga satu hal 

yang sangat strategis untuk 'Aisyiyah ini bisa mengembangkan perguruan 

tinggi ini menjadi Univesitas karena kita kan belum punya, 'Aisyiyah ini 

kan belum punya Universitas meskipun Muhammadiyah punya banyak, 

Penulis  : Apa perbedaan pendidikan STIKES 'Aisyiyah dengan institusi 

pendidikan konvensional? 

Narasumber : Srtiap perguruan tinggi itu kan memang masing-masing mempunyai ciri 

masing-masing juga jadi kalau yang di STIKES 'Aisyiyah ini kan 

memang kita juga punya ciri khas ya, memang kita adalah perguruan 

tinggi di bawah persyarikatan ya tentunya harapan visi kita ya termasuk 

misi kita ya termasuk bagaimana lulusan kita dari STIKES 'Aisyiyah itu 

nanti akan bisa betul-betul menjadi tenaga kesehatan ya baik itu bidan, 

fisioterapi, maupun keperawatan perawat yang profesional dan Islami 

tadi yang Qur‟ani tadi gitu lho. Jadi ada nilai-nilai Islam ya, yang 

dimaskud nilai-nilai Islam itu selalu menjadi ruhnya dalam setiap 

aktivitas kerja mereka. 

Penulis  : Bagaimana cara STIKES 'Aisyiyah menerapkan pendidikan Islam? 

Narasumber : Jadi STIKES 'Aisyiyah ini untuk menerapkan nilai-nilai Islaminya ya 

sudah dimulai sejak dia masuk, jadi ada yang terstruktur di Kurikulum 

ada yang tidak, sejak mahasiswa masuk itu sudah ada pengenalan nilai-

nilai Islam termasuk nanti sudah ada placement test untuk baca Qur‟an, 

kemudian setelah itu dia akan masuk ke satu aktivitas pendampingan di 

asrama, selain itu juga dia akan masuk pada kegiatan rutin perkuliahan 

dia akan mendapatkan tambahan baik untuk nilai-nilai keislamannya 

termasuk agama Islam dan keorganisasian itu kurang lebih delapan SKS 

itu baik teori maupun praktek. Kemudian juga ada aktivitas yang lain 

seperti mubaligh hijrah, kemudian internalisasi nilai-nilai Islam yang 

sudah ada dalam setiap mata pelajaran. Jadi kurikulum sudah didesain 

juga supaya tinjauan-tinjauan tentang Islam tentang isu-isu di kesehatan 

itu sudah masuk, termasuk ya di akhir sebelum mereka lulus gitu ada 

evaluasi terkait pemahaman nilai-nilai Islamnya dalam bentuk ujian 

OSCIE jadi itu ujian terstruktur untuk penilaian nilai-nilai agama Islam. 

Penulis  : Bagaimana cara STIKES 'Aisyiyah menerapkan pendidikan berbasis 

internasional? 
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Narasumber : Di STIKES ini selain Islamiah kan juga untuk internasionalisasi juga 

dimulai dari mahasiswanya dengan pembelajaran bahasa Ingrris mbak, 

jadi bahasa Inggris di kami itu sudah tidak lagi hanya klasikal besar tapi 

sudah interaktif di kelas-kelas kecil ada tutornya jadi sudah ada sejak 

semester satu sampai semester akhir. Jadi setiap semester itu ada bahasa 

Inggris ekuvalen dengan delapan SKS. 

Penulis  : Nilai-nilai apa yang STIKES 'Aisyiyah tawarkan ke masyarakat? 

Narasumber : STIKES 'Aisyiyah ini mencoba juga menggandeng masyarakat yang 

ada di sekitar sini supaya mereka juga bisa berperilaku hidup sehat 

dengan bentuk-bentuk pengabdian yang sudah kita lakukan. Jadi 

pengabdian masyarakat di STIKES 'Aisyiyah ini memang saya arahkan 

untuk satu yaitu masyarakat di daerah dekat kampus ini, kemudian juga 

baru masyarakat luas di sana yang tentunya kita akan selalu 

menggandeng pimpinan ranting yang ada disana, pimpinan cabang 

'Aisyiyah yang ada disana. Tapi yang jelas ya kalau terhadap masyarakat 

dekat daerah sini kita selalu menggandeng masyarakat supaya mereka 

bisa berperilaku hidup sehat dan bersih termasuk bagaimana dia 

mengangkat tentang berbagai persoalan masalah bentuk kesehatan 

reproduksi ya itu kita lakukan sebagai bentuk pengabdian dalam bentuk-

bentuk kegiatan yang lain yang itu kita laksanakan di daerah sekitar sini 

sekitar kampung sini dalam bentuk pengabdian masyarakat atau wilayah 

ini kita jadikan sebagai tempat untuk KKN mahasiswa atau dosennya 

sendiri pengabdian di sekitar sini. 

Penulis  : Kebijakan apa yang ibu terapkan untuk menjunjung tinggi nilai Islam 

pada STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Ketika STIKES ini sudah komitmen dengan itu maka kebijakan itu ya 

dalam bentuk tadi mbak, adanya kurikulum, adanya SKS untuk itu, 

adanya program-program kegatan yang sudah dilaksanakan itu tadi di 

sana itu. 

Penulis  : Perubahan apa yang telah ibu lakukan dalam perjalanan memimpin 

STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Ya yang jelas kalau perubahan yang kelihatan dan bisa dihitung secara 

kuantitatif ya jelas STIKES 'Aisyiyah ini kan sekarang juga sudah punya 

jumlah program studi yang relatif meningkat dibandingkan dulu tahun 

2003 baru dua sekarang kita sudah memiliki tujuh program studi. 

Kemudian ya saya pikir juga kampus kita juga sudah berubah dulu di 

kampus Serangan yang cukup sempit sekarang kita sudah punya dua 

gedung yang saya pikir itu juga prestasi. Terutama juga ini kan Badan 

Penyelenggara ya Badan Pembina Harian karena kan memang kita itu 

dalam pengelolaan kan untuk pengadaan fasilitasnya kan memang kita 

berkoordinasi dengan Badan Pembina Harian. Saya pikir ini adalah ya 

perubahanlah karena dulu kita tidak punya kampus jadi sekarang punya 

kampus, mahasiswa juga semakin banyak, itu kan peubahan. Tinggal 

nanti bagaimana kita dengan jumlah mahasiswa yang ada ini kita bisa 

meningkatkan kualitas lulusan menjadi lebih baik lagi. 

Penulis  : Apa kekurangan STIKES 'Aisyiyah yang ingin ibu rubah? 



196 

 

Narasumber : Kita itu kan secara kontinyu melakukan PDCA dalam bentuk kegiatan 

penjaminan mutu jadi hal-hal yang kita temui, kekurangan-kekurangan 

yang ada itu ya selalu kita improve selalu kita tingatkan sesuai dengan 

bidang masing-masing artinya di STIKES aja ini sudah ada yang 

namanya Badan Penjaminan Mutu jadi itu merekalah yang akan 

melakukan secara periodik untuk melakukan monitoring, mengevaluasi, 

dan kemudian bersama pimpinan dia akan melakukan upaya-upaya 

perbaikan. Jadi kalo dilihat dari kekurangan apa, tentunya akan sangat 

banyak artinya kita kan memang ingin menjadi STIKES terbaik jadi 

tentunya untuk bisa terbaik kan banyak yang harus kita selesaikan, nh 

kekurangan itu harus kita maknai sebagai peluang untuk kita harus bisa 

bekerja lebih baik lagi tapi yang jelas kita selalu secara kontinyu 

melakukan langkah prose PDCA tadi ada plan, do, cek, dan action selalu 

ada proses itu. Jadi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, kemudian 

membuat perencanaan baru itu selalu bergulir seperti itu dan itu sudah 

dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu. 

Penulis  : Apa langkah selanjutnya yang akan ibu lakukan untuk mengembangkan 

STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Ya tadi mbak, karena 2016 ini harus menjadi STIKES terbaik, sekarang 

ini kita sedang berproses untuk reakreditasi untuk semua bidang studi. 

Bidang studinya perawat, bidan, fisioterapi, analis, sama radiologi, 

bidannya ada tiga D3, D4, sama S2 gitu. 

1.4. Hambatan dan tantangan yang dihadapi Bu Warsiti 
Penulis  : Permasalahan apa yang dihadapi oleh Ibu dalam mengelola STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Kita harus selalu berpikir positif ya, kekurangan yang ada pada kita, 

persoalan yang ada pada kita, masalah yang ada pada kita itu harus 

dijadikan sebagai suatu tantangan. Ya mungkin emm tapi saya pikir juga 

bukan sebagai suatu hambatan, bagaimanapun kita di sini banyak staf 

perempuan mbak sehingga kadang kala memang ada persoalan itu yang 

berhubungan ketika misalnya ada suatu aktivitas yang harus diikuti staf, 

tapi kemudian karena ada tanggung jawab juga sebagai seorang ibu di 

rumah sehingga itu harus kemudian dicancel atau bagaimana itu yang 

saya pikir memang kita harus bisa memberi apa ya memberi suatu 

kebijakan di situ. Tapi sebenarnya kalau secara kalau belum ada 

komitemen memang kadang-kadang seperti itu ya, ketika pasangan suami 

istri itu sudah berkomitmen dalam hal tadi ya ketika misalnya bekerja itu 

kan juga ada tanggung jawab dan konsekuensi dan kadang kala harus 

tugas ke luar dan sebagainya itu memang itu yang saya pikir tidak 

persoalan ya karena bisa kita selesaikan. Ya perempuan itu juga kan 

kadang-kadang kita itu juga cuti hamil, melahirkan, itu kan saya pikir 

suatu hal yang fitrah, kita justru memberikan fasilitas. 

Penulis  : Bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah yang dihadapi? 

Narasumber : Ketika persoalan itu bisa saya share dengan orang lain yang saya 

percayai ya saya coba share untuk minta pendapatnya gitu ya, saya selalu 

diskusi lah. Kalau persoalan pribadi beda lagi, kalau persoalan kantor itu 

artinya persoalan yang berhubugan dengan fungsi saya sebagai pimpinan 
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selalu akan saya selesaikan dengan pimpinan kolektif kolegial tadi. Tapi 

kalo itu persoalan pribadi ya kalau itu persoalan dengan suami ya saya 

selesaikan dengan suami, keluarga ya dengan keluarga artinya ya kita 

mencoba memilah mana pekerjaan yang bersifat masalah yang sifatnya 

pribadi mana yang bersifat bisa diselesaikan secara bersama gitu. 

Penulis  : Apa saja kesalahan yang sering dilakukan karyawan dalam pengelolaan 

STIKES 'Aisyiyah ini? 

Narasumber : Saya kira relatif ya kalau sering dihadapi nggak ada karena kalau 

masalah itu sering berarti masalah itu nggak bisa diselesaikan. Karena 

kami gini lho mbak, ketika ada satu kekurangan atau kesalahan itu kan 

kita lihat apa to persoalannya itu salahnya itu dimana, kemudian kita kan 

ada proses reassessment kembali, dikaji ulang lagi sehingga kalau jangan 

sampai ada kesalahan sampai dua tiga kali empat kali hal yang sama kan 

nggak boleh mbak. Jadi kalau ada temuan, kesalahan, mestinya semester 

depan nggak ada lagi. Kalau ini masih ada lagi berarti persoalan ini 

nggak diselesaikan gitu mbak. Jadi relatif setiap saat berubah persoalan 

itu tidak sama, begitu. 

Penulis  : Bagaimana tanggapan Ibu terhadap perempuan yang tugasnya hanya 

sebagai ibu rumah tangga? 

Narasumber : Itu kan sebenarnya pilihan mbak, kalau ada perempuan yang memang 

memilih sebagai ibu rumah tangga ya ndak ada persoalan itu ya harus 

kita hargai mbak gitu lho. Artinya kalau saya menilai bukan kemudian 

perempuan yang sempurna adalah perempuan yang bisa bekerja di luar 

dan di rumah tangga enggak begitu juga gitu lho. Tergantung sekarang, 

karena kan setiap individu itu punya cita-cita hidup mbak, punya prinsip 

hidup, punya ideal diri, punya keinginan masing-masing yang tidak bisa 

kita kendalisasi gitu lho. Jadi bagi saya perempuan atau ibu-ibu yang 

memang mengkhidmatkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga ya tidak 

ada salahnya gitu lho bagi saya nggak ada masalah, toh mereka juga bisa 

mengembankan diri dengan dia menjadi seorang ibu artinya di sektor di 

rumah dia bisa mengembangkan banyak hal. Sekarang bekerja juga 

nggak harus di kantor kok mbak malah sekarang kecenderungan ibu-ibu 

itu kan pada bisnis di rumah gitu lho. Jadi bagi saya juga nggak ada 

persoalan mbak karena bukan kemudian perempun yang sempurna itu 

perempuan yang punya dua tugas domestik dan sektor publik kan 

enggak, tapi yang jelas kalau perempuan itu sudah punya keinginan 

untuk bekerja di publik ya bagaimana dia bisa menyeimbangkan 

kepentingan dia di publik dengan peran-peran dia di domestik di keluarga 

itu aja InsyaAllah kalau sudah dua-duanya itu diambil jangan sampai kita 

sebagai perempuan juga kemudian timpang gitu lho, timpang dalam hal 

ini kemudian kita menelantarkan keluarga itu juga nggak boleh mbak 

kalau saya. Jadi harus ada balance ya keseimbangan di situ. Jadi 

perempuan itu kalau sudah bekeja di sektor publik maka dia harus bisa 

membuat sebuah kondisi seimbang antara peran dia di publik dan peran 

kita di keluarga, jadi harus ada, kalau kemudain timpang nah ini kan 

timbul persoalan biasanya di sini mbak. Kalau timpang di salah satu pasti 

akan ada persoalan, ketika niatnya sudah bekerja di publik tapi dia masih 
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nggak bisa atau keluarga nah itu kan akan menjadi persoalan dalam 

bekerja, atau sebaliknya ketika dia timpangnya itu berat di pekerjaan di 

publik, di rumahnya ditelantarkan makan konflik akan terjadi di rumah 

tangga. Jadi memang saya pikir hidup ini harus balance harus seimbang 

semuanya gitu lho mbak. 

Penulis  : Apakah Ibu pernah mengalami kekerasan selama memimpin? 

Narasumber : Saya kira enggak ya, jadi di 'Aisyiyah ini kan juga tidak ada yang 

namanya diskriminasi gender ya. Di STIKES 'Aisyiyah ini boleh kok 

dikelola laki-laki juga boleh kok tidak mesti harus perempuan gitu lho. 

Jadi saya kira yang berkaitan dengan diskriminasi gender di sini nggak 

ada semua punya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sesuai 

dengan peran masing-masing nggak ada perbedaan. 

Penulis  : Bagaimana cara Ibu menyikapi beban kerja ganda? 

Narasumber : Ya saya tadi ya, pertama kalau perempuan sudah punya peran ganda di 

publik dan di rumah maka itu yang terpenting itu tadi mbak ada balance, 

ada keseimbangannya keduanya harus ada. Yang kedua, memang untuk 

perempuan itu ketika harus siap bekerja di publik itu juga harus siap 

dengan apa mbak saya pikir perlu ada kesepakatan antara suami antar 

pasangan itu mesti harus ada. Jadi sudah harus ada kesepakatan sejak 

awal sebelum bekerja bahkan, boleh ngggak, artinya ketika saya sudah 

diizinkan untuk bekerja di sektor umum di sektor publik maka beberapa 

konsekuen juga harus bisa diterima oleh suami, oleh pasangan, oleh 

keluarga yang lain gitu. Itu yang pertama, menurut saya sih komitmen 

yang penting itu. Komitmen, berbagi tanggung jawab, jadi yang namanya 

rumah tangga itu bukan kemudain kita maknai harus menjadi tanggung 

jawab istri saja, anak, pendidikan anakpun juga tidak hanya pendidikan 

istri dalam hal ini perempuan, enggak, itu semua tanggung jawab 

bersama antara pasangan suami istri itu. Nah itu yang mesti harus ditata 

dulu, sudah ada komitmen, disepakati keluarga, nah nanti perempuan ini 

akan di sektor publiknya juga InsyaAllah akan merasa nyaman tapi 

ketika ada ketidakimbangan ketimpangan tadi ya jadi dimana-mana 

ngggak akan baik. Kalau timpang berat di keluarga, juga pasti di sini 

akan ada persoalan tapi kalau berat di sisi satunya juga pasti akan ada 

persoalan, tinggal itu dikomunikasikan. Yang penting adalah komunikasi 

dan komitmen di anggota keluarga ini lho termasuk suami, istri, dan anak 

itu juga penting. Keluarga mendukung saya  bekerja ya, sehingga segala 

konsekuensi yang berhubungan dengan tugas pekerjaan saya di luar ya 

keluarga sudah bisa menerima. 

 

Transkrip Wawancara II 

Narasumber : Ibu Warsiti, S.Kp.,M.Kep.Sp.Mat 

Tanggal 2016 

Waktu  : 19:30 WIB 

Jabatan  : Ketua STIKES 'Aisyiyah 

1.1 Proses Bu Warsiti menjadi pemimpin 

Penulis  : Siapa nama orang tua Bu Warsiti? 

Narasumber : Pak Harto dan bu Wakidah 
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Penulis  : Ibu berapa bersaudara? 

Narasumber : Saya tiga bersaudara, saya nomer satu. Jadi perempuan dua, yang 

tengah ibu rumah tangga tapi yang satunya jadi guru. 

Penulis  : Siapa saja nama anak Bu Warsiti? 

Narasumber : Anak saya tiga, yang pertama Ririn itu tadi lho, sekarang kuliah di 

psikologi UGM, yang kedua Farah Afa yang tadi di sini lagi SMP kelas 2 

mbak, yang kecil namanya Habib kelas 1 SD. 

Penulis  : Bagaimana didikan keluarga Bu Warsiti sewaktu kecil dulu? 

Narasumber : Ya permisif, maksudnya permisif juga enggak tapi tegas juga enggak. 

Jadi ya saya pikir juga anu mbak asal semua bisa bertanggung jawab 

dengan apa yang dikerjakan gitu lho mbak, tergantung aktivitas apa yang 

akan dilakukan kadang-kadang diizinkan kadang-kadang juga tidak, jadi 

ya tergantung aktivitas yang dilakukan begitu, tapi artinya tidak ada 

pemaksaan lah begitu lho mbak kita diberikan tanggung jawab terhadap 

apa yang kami kerjakan. 

Penulis  : Apakah Ibu mengikuti organisasi PII sewaktu kecil? 

Narasumber : Saya nggak ikut di PII mbak, hanya dulu di kampung saya itu sering 

digunakan untuk Batranya PII, kegiatan Batra PII nah kebtulan sering 

juga di rumah saya nginepnya itu lho mbak, simbah saya itu kan 

rumahnya besar dulu jadi sering dipakai nginep kegiatan PII ya itu saya 

masih kecil kok mbak, waktu ada PII itu saya seringnya jadi tim paduan 

suaranya itu kalau di NA ya dulu waktu saya di Bambanglipuro waktu di 

kampung saya sana. 

Penulis  : Bagaimana perjalanan karir Bu Warsiti? 

Narasumber : Jadi waktu D3 zaman saya itu kan langsung penempatan to mbak, jadi 

di Akper 'Aisyiyah itu dulu begitu lulus Akper itu langsung ditempatkan 

gitu lho. Jadi karena waktu itu saya itu lulus tiga terbaik to sehingga kami 

bertiga itu direkrut langsung untuk jadi asisten dosen. Terus setelah itu ya 

ketika jadi asisten dosen itu kan tahun 1995 awal Febuari kalau nggak 

salah terus setelah itu 1995 saya mengabdi jadi asisten dosen di sana, lalu 

saya menikah juga di akhir 1995 jadi saya itu baru bekerja delapan bulan 

terus menikah. Setelah menikah 1998 itu sekolah lagi S1 itu, jadi karena 

saya kan sekolahnya di UI juga kan dibiayai STIKES jadi waktu itu saya 

D3, bekerjanya tiga tahun ya, ya selama tahun saya jadi asisten dosen 

sambil saya juga dipercaya untuk membantu di bidang akademik to, nah 

terus setelah tiga tahun itu disekolahkan dari STIKES dari Akper 

'Aisyiyah makanya saya itu sekolah dua tahun dibiayai mereka, dua 

tahun selesai saya mbalik lagi sebagai dosen. Karena dulu kan belum ada 

spesialisasi mbak, ya saya ngajarnya ada kebutuhan dasar manusia, ya 

ada ngajar kalau dulu di keperawatan itu kan ada KDM tadi, keperawatan 

dewasa, atau kalau dulu 2011 itu ya. Ya pokoknya itu mbak saya mbantu 

ngajar, nek waktu sebelum sekolah itu kan kita D3 to mbak, masa D3 

ngajar D3 jadi kami sifatnya dulu saya membantu kalaupun ngajar juga 

tidak banyak karena memang juga masa aku D3 ngajar D3 kan nggak pas 

makanya waktu itu saya mbantu di asrama untuk bimbingan 

mahasiswanya, untuk bimbingan kehidupan di asramanya selama satu 

tahun lah sebelum saya menikah gitu jadi 1995 ya belum banyak 
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mengajar tapi sudah mengajar. Yang memang belum banyak yang saya 

ampu karena masih D3 waktu itu. 1998 saya kuliah sampai 2000, setelah 

2000 saya punya S1 Keperawatan saya mbalik lagi di situ kan sudah 

pindah Akbid to, saya tetap ngajar ya tapi karena saya orang perawat 

yang ada di kebidanan maka saya itu hanya ngajar ketrampilan dasar 

praktek, kan ada di kebidanan KDPK itu jadi praktek-praktek kebidanan 

yang masih sifatnya umum, seperti nginfus gitu mbak, terus yang kedua 

saya juga ngajar patofisiologi penyakit, namun karena saya itu waktu itu 

juga minta bantu di UMY karena di UMY sudah buka S1 Keperawatan 

jadi saya lebih banyak juga membantu ngajarnya di UMY di 

Keperawatannya selain yang di STIKES ini, anak juga saya ngajar karena 

kan masih relatif sama to masih belum spesialisasi jadi ya saya ngajarnya 

mata keperawatan anak, patofisiologi penyakit, praktek dasar kebidanan. 

Jadi selesai S1 Keperawatan saya di Kebidanan itu kemudian diberikan 

amanah untuk membantu di bidang akademik, jadi saya meskipun 

perawat dulu pernah menjabat selaku Wakil Direktur bidang 

akademiknya Kebidanan sebelum saya sekolah, meskipun saya perawat 

tapi kan waktu itu Direkturnya kan laki-laki perawat juga nah jadi saya 

diminta bantu di Wakil Direktur bidang akademik dulu, karena saya 

selesai S1 itu dari mulai 2000, 2004, 2003 itu sambil kami menyiapkan 

perubahan bentuk STIKES dulu, jadi riwayat perubahan bentuk itu kami 

juga tahu bagaimana dulu dari Akademi Kebidanan, kemudian dibentuk 

menjadi STIKES itu kami ikut jadi Tim TasWosnya kami sambil 

menyiapkan pendirian STIKES perubahan bentuk dari Akbid itu kan 

tahun 2003, setelah tahun 2003 itu berdiri STIKES akhirnya saya diminta 

mbantu di wakil bidang akademik jadi Wakil Ketua Bidang Akademik, 

waktu itu saya di situ tapi tidak lama karena kemudian saya sekolah, jadi 

hanya 2003 sampai 2004 ya setahun gak nyampai, itu saya sekolah lagi 

juga tahun 2004 atas tugas belajar dari STIKES, saya juga tidak belajar 

sendiri mbak disekolahkan juga. Terus setelah itu 2004 sampai 2007 

karena 3 tahun, 2 tahun itu ngambil magisternya, yang setahun itu 

ngambil spesialisnya. Pulang ya berkiprah lagi gitu, waktu itu saya 

sebagai Ketua Program Studi Keperawatan tapi nggak lama setelah itu 

saya ditarik lagi menjadi Wakil Ketua Bidang Akademik, terus dari 2007 

sampai 2010 saya juga Wakil Bidang Akademik, tetep saya itu memang 

sejak awal di kader saya mask ke Akper 'Aisyiyah dulu itu memang di 

kadernya di akademik terus mbak jadi nggak pernah saya itu di kader 

kemahasiswaan atau di keuangan itu nggak pernah, jadi hidup saya itu 

memang dari awal sejak lulus itu dulu hanya sepele dulu hanya 

membantu mengurusi jadwal dulu waktu awal-awal selesai D3 itu ya, 

ngatur jadwal dosen itu harus gimana-gimana itu dulu. Sehingga setelah 

selesai S2 saya kembali lagi untuk diberikan Wakil Bidang Akademik 

lagi, Wakil Ketua Akademik dari mulai tahun 2008-2010 bidang 

Akademik lagi terus baru 2010 saya jadi Ketua STIKES. Ya gini lho 

mbak saya waktu itu Wakil Bidang I, terus waktu itu kan ketua saya kan 

dari UGM kan Profesor Dr., nah berhubung kemudian ketua saya itu 

emeritusnya dikabulkan jadi setelah 2 tahun jadi Ketua di STIKES kan 
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otomatis harus mbalik lagi ke UGM to, akhirnya kan kosong kemudian 

Prof. Wasilah kembali emeritus di UGM akhrinya mau tidak mau saya 

saya itu awalnya hanya menggantikan selama dua tahun itu sampai tahun 

2012, baru 2012 itu pemilihan baru saya sekarang sampai tahun ini.  

1.2 Kepemimpinan Bu Warsiti sebagai pimpinan STIKES 'Aisyiyah 

Penulis  : Apakah passion terbesar ibu? Apakah dalam bidang pendidikan? 

Narasumber : Ya. Saya itu memang dulu ingin jadi guru mbak, jadi passion saya itu 

emang jadi guru kayaknya ya, jadi pendidik gitu ya, iya. Jadi perawat itu 

kan saya kan memang sebenarnya perawat ya, saya spesialis keperawatan 

maternitas, cuma karena memang sejak kecil itu passion saya ke sana itu 

keinginan besar saya itu awalnya jadi guru mbak. Pokoknya guru yang 

penting. Karena nggak keterima di UMPTN tapi saya dulu di UGM itu 

kan ada kependidikan kalau nggak salah saya sempat coba di situ. Ya 

mungkin karena sejak kecil lingkungan saya itu banyak sekolah rumah 

saya dekat TK Alba ya, sebelah rumah saya itu SD Muhammadiyah, ada 

SMP Muhammadiyah. Jadi mungkin saya itu sejak kecil memang 

sukanya di sekolah ya mbak, kalau saya sedang nggak sekolahpun saya 

itu nggak pulang lihat kakak-kakak kelas saya kecil SD itu sudah ngelihat 

bagaimana anak-anak SMP itu sekolah mbak, jadi saya itu sering dulu 

kan bisa lihat di depan pintu gitu mbak zaman saya dulu. 

 

1.3 Pengembangan STIKES 'Aisyiyah 

Penulis  : Setelah menjadi STIKES terbaik apa yang akan dilakukan ke 

depannya? 

Narasumber : Sesuai dengan apa yang sudah menjadi rencana strategis kita ya mbak, 

jadi kan kita sudah punya rencana induk pengembangan bahwa tahun 

2016 ini kalau STIKES terbaik itu sudah kita harapkan maka kita akan 

segera pada rencana selanjutnya yaitu bagaimana kita lebih 

mengembangkan amal usaha ini, lebih meningkatkan kebermanfaatan 

kita tidak hanya STIKES sebagai lembaga pendidikan kesehatan tetapi 

juga punya kemanfaatan untuk bidang lain sehingga kita akan beralih 

dari STIKES ini akan mengembangkan diri bentuknya menjadi 

universitas ini yang akan menjadi target kita, ini di akhir tahun 2016 ini 

harapan kita itu sudah bisa kita dapatkan itu, semua sudah proses, sudang 

running, tinggal nunggu hasilnya saja gitu ya artinya jadi kita itu selalu 

di STIKES 'Aisyiyah itu saya menilainya sangat dinamis, jadi begitu satu 

selesai ada tugas lain lagi yang sungguh-sungguh harus kita lakukan jadi 

memang faidzafaroghtafansob faillarobikafarghob jadi setelah selesai 

dalam satu urusan maka kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-

sungguh. Sehingga ketika visi kita sudah tercapai maka ada hal baru lagi 

yang harus kita sungguh-sungguh juga melakukannya. Sehingga itu tadi 

untuk Universitas 'Aisyiyah ini tentunya menjadi mimpi kita selanjutnya. 

Kemudian tentunya kan sudah ada mailstonenya itu artinya langkah-

langkah setelah ada universitas maka dua tahun ke depan itu apa yang 

akan menjadi target kita, jadi kapan nanti kita akan mentargetkan 

menjadi universitas unggulan untuk perempuan ya. Dalam hal ini 

'Aisyiyah karena kan kenapa kita berkeinginan untuk kesana untuk 
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mengembangkan Universitas 'Aisyiyah atau UNISA ini karena memang 

salah satu bahwa kita ini perempuan mampu juga. Jadi kalau 

Muhammadiyah kan juga sebenarnya sudah punya banyak perguruan 

tinggi, banyak universitas, kita mau beralih ke Universitas 'Aisyiyah ini 

ya 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan dimotori juga seorang 

perempuan itu juga kan peran kita itu di publik itupun juga tidak kalah 

dengan yang lainnya atau laki-laki, tapi bukan kemudian juga sama 

enggak. Paling tidak menunjukkan bahwa perempuan dalam 

pembangunan khususnya, khususnya di bidang pendidikan itu juga ada 

kiprah dan tentunya itu menjadi ciri bahwa 'Aisyiyah itu kan sebagai 

gerakan perempuan yang berkemajuan, bagaimana berpikir untuk 

menjadi unggul, untuk menjadi lebih maju, jadi bukan tidak hanya 

menjadi orang yang di belakang saja gitu. Saya kan selesai 2016 ini, ya 

nanti siapapun yang akan ada di sana ya yang tentunya nanti akan terus 

melanjutkan dari rencana-rencana yang sudah kita susun karena kita juga 

melihat dari tahun 2003 sampai sekarang. 

1.4 Hambatan dan tantangan yang dihadapi Bu Warsiti 
Penulis  : Ibu dahulu sempat tidak ingin memimpin tetapi akhirnya menerima 

amanah tersebut kenapa? Lalu adakah hambatan atau tantangan yang ibu 

hadapi? 

Narasumber : Karena kalau kita ini kan bukan institusi negeri ya secara mungkin 

birokrasi itu ada ya, tapi artinya kan sebenarnya awalnya jabatan ketua 

itu belum, artinya dari aspek karena saya kan menganggap diri saya itu 

masih terlalu muda untuk menjadi ketua STIKES gitu lho sehingga 

secara psikologi saya itu belum siap untuk ada di tatanan paling atas di 

STIKES 'Aisyiyah itu, tapi ya karena di amal usaha ini kan ketika kita 

diberikan amanah ya kita mesti harus mau tapi jangan pernah kita 

meminta amanah meminta jabatan gitu ya, sehingga itulah karena 

dukungan dari ibu-ibu di 'Aisyiyah kemudian juga teman-teman ya sudah 

akhirnya saya menerima itu dengan ya tentunya dengan banyak belajar di 

situ. Jadi maksud saya awalnya betul-betul belum siap lah belum siap 

secara psikologis untuk saya bisa ada di orang yang paling ada di ujung 

STIKES 'Aisyiyah itu saya nggak siap, tapi karena ya memang amanah 

dengan segala dukungan yang diberikan oleh ibu-ibu di yayasan ya saya 

coba itu. Saya coba dengan bantuan juga teman-teman ini harus jalan, 

akhirnya ya sudah. Meskipun waktu saya jadi Wakil Ketua I itupun 

karena ketua kami itu juga tidak setiap hari banyak ini ya, tapi dari aspek 

manajemen dan lain sebagainya sih tidak menjadi masalah tapi secara 

psikologis itu sya juga merasa belum siapnya karena orang-orang senior 

di atas saya itu kan banyak, mantan-mantan dosen saya dulu kan di situ 

kan juga banyak, jadi kadang-kadang menjadi persoalan ya konflik yang 

menurut saya itu juga kadang menjadi sedikit terganggu ketika saya, ya 

tapi kalau kemudian akhirnya kita membuat strategi kalau itu hanya 

menggunakan perasaan dalam memimpin “Itu kan dulu dosen saya, itu 

kan dulu senior saya, itu kan dulu bosnya STIKES bahkan”, saya itu 

harus memimpin orang-orang yang dulu itu pernah jadi pimpinan saya 

mbak bisa dibayangkan. Tapi kemudian kita harus berpikir kalau begini 
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kita nggak bisa tapi kita harus merubah sistemnya yang kita atur, yang 

kita mainkan, istilahnya kita mencoba mengatur merubah sistem yang 

ada sehingga enak saya tidak lagi berpikir itu siapa, peraturannya seperti 

ini, sisitem seperti ini, jadi semua orang harus mengikuti sistem yang 

ada. Itu yang akhirnya saya mulai belajar dari itu, dulu bisa kamu 

bayangkan lah mbak saya harus berhadapan dengan orang-orang yang 

dulu pernah jadi ketua saya, dulu pernah jadi guru senior saya, artinya 

kadang-kadang berpikir keputusannya seorang Warsiti yang dulu hanya 

apasih gitu orang-orang kan, tapi itu tantangan mbak bahkan ya itu kadng 

menyebabkan juga secara psikologis memberi tekanan buat saya ya, tapi 

ya itu tidak lama artinya ya coba saya adaptasikan kita itu bekerja itu 

memang semata-mata STIKES 'Aisyiyah itu menjadi ladang dakwah kita, 

jadi tidak hanya semata-mata hanya berkompetisi untuk mendapatkan 

maisah ya kita coba ya, kita kan sama-sama ingin membesarkan amal 

usaha ini jadi itulah yang kemudian semangat-semangat itu yang oleh 

kita semua, ya kita go on semua jalan semua gitu dan sekarang saya pikir 

sudah nggak ada persoalan lagi artinya secara psikologis tidak seperti 

dulu. Artinya kita juga tidak kemudain tidak menghargai mereka ndak, 

bukan, tetap kita secara interpersonal bahwa mereka itu orang dahulu 

yang punya andil besar terhadap STIKES itu rasa hormat tetap kita 

lakukan hanya kemudian kita memutuskan sesuatu ya kita tidak bisa 

berfikir karena dia dan karena siapapun tapi ini adalah semata-mata 

untuk kepentingan organisasi kan gitu. Jadi awalnya lebih ke kesiapan 

psikologis mbak, kalau kesiapan berhubungan dengan materi karena saya 

sudah ada lama di situ, bisa memahami bagaimana masing-masing orang 

itu karakternya seperti apa gitu ya, tapi itu nggak lama karena kita 

mengubah sistem ya. Waktu itu kita sempat memenangkan hibah ya 

untuk pengembangan institusi, jadi di situ salah satunya juga kita harus 

menyelesaikan standar operasional prosedur, sehingga itu yang akhirnya 

lambat laun “Oh kalau ada ini, begini lho aturannya, ini SOPnya”, 

sehingga enak gitu. Kalau sekarang ini kan sudah beda lagi ya zamannya 

ya, kalau persoalan secara psikologis mungkin sudah tidak dominan ya, 

sekarang persoalannya itu justru tantangan dari luar ini yang mesti harus 

kita sikapi. Jadi kan sekarang ini kan perguruan tinggi itu banyak sekali, 

kebijakan-kebijakan baru dari Dikti itu yang kalau sampai kita tidak bisa 

mengikuti iramanya itu kita akan ketinggalan mbak gitu. Jadi memang 

tantangan kita sekarang ini ya tentunya lebih ke arah bagaimana kita 

mampu untuk berkompetisi dengan yang lain. Artinya kita harus bisa 

menunjukkan bahwa amal usaha perserikatan STIKES 'Aisyiyah ini haru 

menjadi STIKES yang benar-benar unggul itu, nah ini yang sekarang kita 

coba terus bagaimana supaya kualitas lulusan kita juga bisa menunjukkan 

kekhasannya, ciri khasnya, unggulannya dimana itu yang sangat menjadi 

tantangan kita. Saya pikir kita harus berpositif ya jadi menghindari kata 

hambatan, jadi mesti harus berpikir peluang dan tantangan. 
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Transkrip Wawancara Rekan Kerja 

1. Wawancara 1 

Narasumber : Thiyas Yulia Purnamasari, A.Md. Sek 

Tanggal 2016  

Waktu : 10:31WIB 

Jabatan : Sekretaris Pimpinan STIKES 'Aisyiyah 

Penulis  : Bagaimana kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Bu Siti itu kalau menurut saya kan saya belum lama di sini tapi saya 

udah bisa menyimpulkan kalau beliau itu orangnya disiplin, tegas juga, 

dia itu kerja maunya sesuai dengan target. Jadi dia nggak suka sama 

orang yang lelet, jadi kalau kerja itu harus tepat waktu gitu. 

Penulis  : Karakter atau sifat kepemimpinan positif apa yang dimiliki oleh Bu 

Warsiti? 

Narasumber : Beliau itu ya sama itu disiplin, tegas, pokoknya dia maunya cepet gitu 

terus dia orangnya pengennya cekat-ceket gitu. 

Penulis  : Bagaimana hubungan anda selaku karyawan/rekan kerja dengan Bu 

Warsiti sebagai pimpinan perusahaan? 

Narasumber  : Kalau di sini saya hubungannya sekretaris pimpinan dengan beliau, 

kalau di luar saya ya belum pernah ngalamin ya maksudnya di luar ya 

biasa aja, kan karena saya kan baru jadi kan saya masih proses adaptasi 

dengan beliau. 

Penulis : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika anda menemui kesulitan dalam 

bekerja? 

Nrasumber  : Beliau ketika saya, misalnya saya mengalami kesulitan dia 

mengarahkan, terus ditanya kesulitan saya apa gitu nanti dia memberikan 

petunjuk biar saya yang bener kayak gini lho gitu. 

Penulis : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika motivasi kerja anda menurun dan 

bagaimana cara Bu Warsiti memotivasi karyawan? 

Narasumber  : Kalau sejauh ini, beliau itu kalau misal saya agak gimana gitu beliau 

cuma tanya kenapa gitu, nanti yaudah maksudnya “oh yaudah mbak 

nggak papa”, ya dikasih motivasi maksudnya harus semangat gitu. 

Penulis : Apakah Bu Warsiti seorang yang menginspirasi? 

Narasumber  : Iya, karena beliau itu menurut saya masih muda maksudnya umurnya 

belum begitu anu ya, beliau itu punya semangat kerja yang tinggi dia 

datang pagi-pagi sedangkan dia kan juga punya keluarga di rumah, dia 

bisa membagi waktu dengan keluarga di rumah itu bagi saya udah luar 

biasa. 

Penulis : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bagi karyawan yang berprestasi baik? 

Narasumber : Dia memberikan penghargaan itu pujian juga, penghargaan, di sini kan 

juga ada program-program ya penghargaan buat karyawan-karyawan 

yang baik itu ada. 

Penulis : Sanksi apa yang diberikan Bu Warsiti bagi karyawan apabila membuat 

kesalahan? 

Narasumber  : Kesalahan itu sepertinya kalau awalnya itu kan teguh kan ya tapi itu 

berdasarkan koordinasi dengan wakil ketua, sama SDM gitu. Jadi dia 

tidak mempunyai kuasa langsung memutuskan gitu. 

Penulis : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bila karyawan datang terlambat? 
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Narasumber  : Tanya kenapa gitu. 

Penulis : Kritik apa yang ingin anda berikan terhadap kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Sejauh ini belum ada. 

Penulis  : Bagaimana cara karyawan dalam membantu mengembangkan STIKES 

Aisyiyah? 

Narasumber : Ya kalau karyawan itu kan sudah punya bagiannya masing-masing, jadi 

dia bekerja itu kan sudah sesuai dengan progressnya dia apa yang 

dikerjain, jaddi ya itu. 

Penulis  : Apakah karyawan merasa takut apabila Bu Warsiti datang untuk 

mengecek kerja? 

Narasumber : Iya hehe iya tapi ada juga yang biasa aja.  

Penulis  : Bagaimana peran Bu Warsiti terhadap pengembangan STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Bagus, luar biasa, karena dia kan memimpin di sini dari tahun 2012 ya 

setahu saya dia luar biasa karena apa, dia bisa merintis dari STIKES 

sampai mau menjadi Universitas itu kan prosesnya kan menurut saya kan 

panjang dan ribet dan harus ada izin dari kementrian dan sebagainya. Dia 

bisa mengkoordinir bawahannya untuk selalu ayo semangat semangat 

maju untuk bisa jadi Universitas. 

Penulis  : Nilai-nilai apa yang selalu Bu Warsiti tekankan ke pada para rekan 

kerja dan karyawan? 

Narasumber : Yang jelas disiplin, kerja tepat waktu sesuai target. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan? 

Narasumber : Di kehidupan sehari-hari mungkin. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti pernah mengalami kekerasan dalam bekerja atau 

diskriminasi gender selama menjadi pemimpin STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Belum pernah. 

Penulis  : Apa pendapat anda tentang STIKES 'Aisyiyah kini? 

Narasumber : Bagus, pokoknya dulu kan di kampus sana nggak di kampus sini to. 

Perkembangannya bagus banget soalnya kan udah punya gedung baru, 

udah ini kan pembangunan terus aja, terus besok udah jadi Universitas 

kan otomatis tambah lagi gitu. 

Penulis  : Kekurangan apa yang dimiliki oleh STIKES 'Aisyiyah sekarang yang 

harus diperbaiki? 

Narasumber : Menurut saya kalau STIKES itu gimana ya, SDMnya juga kurang, ya 

sebenarnya kurang tapi ya itu kadang perekrutan itu kan nggak diadakan 

langsung gitu lho jadi cuma satu-satu gitu jadi setiap anu itu sebenarnya 

kurang tapi kita mencoba untuk cukup dicukup-cukupin gitu lah 

istilahnya gitu, terus ya kalau menurut saya cuma itu.  

Penulis  : Apa pentingnya memiliki nilai Islami bagi anda? 

Narasumber : Penting karena saya juga saya sendiri masuk sini kan di instansi 

Muhammadiyah baru kali ini to, menurut saya nilai Islami itu sangat 

penting untuk pedoman kerja karena pada dasarnya bekerja itu kan untuk 

beribadah jadi bukan karena materi tapi karena beribadah. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai Islami yang 

diajarkan? 

Narasumber : Di kehidupan sehari-hari mbak. 
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2. Wawancara 2 

Narasumber : Indah Dwi Artati, A.Md. 

Tanggal 2016  

Waktu : 10:24 WIB 

Jabatan : Sekretaris STIKES 'Aisyiyah 

Penulis  : Bagaimana kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Menurut saya bu Warsiti sosok pimpinan yang tegas, kemudian beliau 

juga disiplin, untuk terkait pekerjaan beliau itu selalu menekankan pada 

efektifitas jadi segala sesuatu itu harus segera diselesaikan tidak bisa 

ditunda-tunda gitu.  

Penulis  : Karakter atau sifat kepemimpinan positif apa yang dimiliki oleh Bu 

Warsiti? 

Narasumber : Beliau itu keibuan juga sebagai seorang ibu, kemudian kalau sikap 

positif itu beliau orangnya sederhana, kemudian apa adanya jadi kalau 

memang salah yang beliau menyikapinya itu salah kalau bener ya bener 

kayak gitu. Nggak membeda-bedakan. 

Penulis  : Bagaimana hubungan anda selaku rekan kerja/karyawan dengan Bu 

Warsiti sebagai pimpinan perusahaan? 

Narasumber : Hubungannya baik karena udah termasuk lama juga saya di sini dari 

tahun 2004 cuma berhubungan dengan beliau itu mulai tahun 2000, kalau 

dari beliau ketua itu beliau jadi ketua tahun 2012. Selama ini kerja 

samanya baik, kemudian apa ya selama bekerja sama itu banyak hal 

positif juga yang bisa saya ambil dari beliau sebagai pemimpin dengan 

sifat-sifat beliau yang bisa dicontoh begitu. Kalau hubungannya sih baik 

selama ini, tidak ada konflik-konflik yang berarti begitu. 

Penulis  : Bagaimana sikap Bu Warsiti di dalam maupun di luar di tempat kerja? 

Narasumber : Kalau kehidupan sehari-hari tidak begitu paham ya mbak cuma kalau 

kehidupan di luar ruangan misalnya dengan staf beliau juga baik kok 

sama. Jadi tidak membedakan, jadi dia tidak ada jarak antara ketua 

dengan itu biasa aja. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika anda menemui kesulitan dalam 

bekerja? 

Narasumber : Biasanya beliau tanya dulu kesulitannya apa, kalau memang beliau bisa 

membantu biasanya beliau memberikan solusi gitu. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika motivasi kerja anda menurun 

dan bagaimana cara Bu Warsiti memotivasi karyawan? 

Narasumber : Memotivasinya biasanya beliau apa ya, memberikan umm arahan jadi 

semangat gitu. Jadi bekerja itu yang baik seperti apa, kemudian tujuan 

bekerja itu kita sebenarnya apa, mungkin hal-hal kayak gitu yang bisa 

apa ee bisa membuat kita jadi lebih nggak down lagi gitu lho mbak. 

Motivasinya mungkin beliau seperti itu memberikan arahan, nasihat, 

pandangan,  motivasinya paling ibu seperti itu. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti seorang yang menginspirasi? 

Narasumber : Iya. Ya mungkin karena beliau kan seorang perempuan, seorang wanita, 

jadi selain sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri kan di sini juga 

beliau sebagai pimpinan. Kan jarang sekali maksudnya wanita yang bisa 
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berperan tiga hal itu, jadi mungkin itu salah satunya. Beliau bisa 

membagi waktu dengan keluarga, dengan rekan, dengan staf, gitu. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan yang 

berprestasi baik? 

Narasumber : Berprestasi baik beliau kalau memberikan penghargaan jadi bukan 

berupa materi juga ndak, jadi motivasi juga, dengan prestasi ini nanti 

mungkin karyawan bisa bagaimana gitu meningkat dan sebagainya, 

seperti itu. 

Penulis  : Sanksi apa yang diberikan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan 

apabila membuat kesalahan? 

Narasumber : Kalau sanksi itu nanti ee terkait dengan sumber daya, jadi beliau itu 

tidak bisa memutuskan hanya beliau sendiri. Jadi nanti terkait nanti ada 

wakil ketua juga ada, kemudian biro sumber daya menangani pegawai 

juga ada. Jadi kalau sanksi apa gitu biasanya memang tidak hanya dari 

beliau sendiri, dari unit yang terkait, seperti itu. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bila rekan kerja/karyawan datang 

terlambat? 

Narasumber : Terlambat biasanya menegur, bertanya kenapa terlambat, dan 

sebagainya gitu. Kalau memang bisa dimaklumi njih beliau maklum gitu, 

tapi kalau memang ada karyawan yang dengan alasan yang tidak bisa kita 

terima ya biasanya ditegur dulu gitu. 

Penulis  : Kritik apa yang ingin anda berikan terhadap kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Kalau kritik nggak ada, cuma dilanjutkan aja yang menjadi program-

program beliau selama beliau masih menjabat Ketua STIKES gitu aja. 

Selama ini kita melihat udah baik beliaunya, tinggal ditingkatkan aja 

dengan baik. 

Penulis  : Bagaimana cara rekan kerja/karyawan dalam membantu 

mengembangkan STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau rekan kerja kita bekerja sesuai dengan bidang kita masing-

masing, karena kita kan profeisonal ya mbak jadi apa yang sudah 

menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakan semaksimal mungkin. Itu kan 

mungkin salah satu hal yang bisa membantu beliau untuk meningkatkan 

institusi begitu. 

Penulis  : Apakah rekan kerja/karyawan merasa takut apabila Bu Warsiti datang 

untuk mengecek kerja? 

Narasumber : Ada juga mungkin, cuma takut atau enggaknya sendiri saya kurang 

paham karena memang kan beliau biasanya kan langsung ke individual 

kalau masalah itu. 

Penulis  : Bagaimana peran Bu Warsiti terhadap pengembangan STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau peran beliau terhadap pengembangan ya memang sudah menjadi 

tanggung jawab beliau sebagai pimpinan agar intitusi kan bisa 

berkembang. Jadi kan beliau selalu memberikan ee motivasi juga kepda 

kita semua gimana kita harus berusaha semaksimal mungkin biar kita itu 

bisa lebih baik dari yang lain. Jadi mungkin dari beliau sendiri dengan 

ide-idenya beliau kemudian dengan visi misi institusi seperti itu. 
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Penulis  : Nilai-nilai apa yang selalu Bu Warsiti tekankan ke pada para rekan 

kerja dan karyawan? 

Narasumber : Kalau nilai-nilai itu kedisiplinan, kemudian profesional dalam bekerja, 

seperti itu. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan? 

Narasumber : Menerapkan kita ee menerapkan dalam kegiatan sehari-hari aja, 

melaksanakan tugas, kita bekerja semaksimal mungkin, datang berusaha 

tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada, mentaati semua turan yang 

ada di sini. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti pernah mengalami kekerasan dalam bekerja atau 

diskriminasi gender selama menjadi pemimpin STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Tidak. 

Penulis  : Apa pendapat anda tentang STIKES 'Aisyiyah kini? 

Narasumber : STIKES 'Aisyiyah sekarang Alhamdulillah sudah baik dari tahun 

sebelumnya, sudah berkembang, jadi dulu kan dari SPK kemudian dari 

akper, akbid sekarang sudah menjadi STIKES 'Aisyiyah. Itu kan 

merupakan perubahan yang luar biasa, kemudian tahun depan mungkin 

kita sudah jadi Universitas ya mudah-mudahan, itu merupakan tujuan 

dari amal usaha kita. Kita kan kebetulan salah satu amal usaha PP 

'Aisyiyah, lha itu UNISA itu salah satu pengembangan dari STIKES 

'Aisyiyah, idenya dari PP 'Aisyiyah. Kita sebagai amal usaha kan tinggal 

mendukung aja. Perkembangannya bagus mbak. 

Penulis  : Kekurangan apa yang dimiliki oleh STIKES 'Aisyiyah sekarang yang 

harus diperbaiki? 

Narasumber : Kalau kekurangannya mungkin SDMnya kan kita pas ya, maksudnya 

tidak ada kelebihan SDM jadi ya maksdunya untuk SDM itu kan kalau 

bisa efektif efisien gitu jadi kita tidak terlalu banyak pemborosan juga, 

jadi mungkin itu tadi dari SDM harus bekerja keras gitu lho mbak karena 

memang dari SDMnya juga kan jumlahnya tidak, dipaskan tuh apa ya 

istilahnya, jadi misalnya kita kan hanya satu-satu gitu lho mbak jadi 

memang kudu maksimal bekerjanya gitu. Beda kan kalau ada shift-

shiftan, kalau misal di Rumah Sakit perawat banyak, kalau kita kan 

enggak. Jadi memang SDMnya itu kan ya mungkin karena tujuannya 

efektif itu tadi bisa bener-bener profesional, jadi itu tadi pegawainya. 

Penulis  : Apa pentingnya memiliki nilai Islami bagi anda? 

Narasumber : Ya satu kan kita bekerja kan berdasarkan itu ya mbak, kita punya 

semboyan kan profesional Qur‟ani, jadi segala sesuatu itu kan bekerja 

harus sesuai dengan Qur‟ani secara Islami, jadi kaidah-kaidah yang ada 

itu kita pakai jadi InsyaAllah itu nanti kita bekerja tidak melenceng dari 

tujuan awal dari visi misi kita. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai Islami yang 

diajarkan? 

Narasumber : Kita terapkan dalam perilaku sehari-hari, berhubungan dengan relasi, 

dengan customer, kebetulan kan customer kan juga ada mahasiswa, ada 

institusi luar, diterapkan dalam hubungan seperti itu. 
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3. Wawancara 3 

Narasumber : Sri Sugesti, S. KM 

Tanggal 2016  

Waktu 10:49 WIB 

Jabatan  : LP3M (Lembaga  Pengembangan Ilmu, Penelitian, & Pengabdian 

Masyarakat) 

Penulis  : Bagaimana kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Kalau bu Warsiti sih orangnya ini ya, kepemimpinannya ya, beliau itu 

tegas, cepat mengambil keputusan, jadi ketika ada sesuatu yang ini beliau 

cepat mencari solusi juga ya. Memang apa-apa yang harus dikerjakan ya 

kalau bisa saat itu juga tapi beliau juga tidak menutup kalau misalkan 

stafnya diperintah sedang ada tugas lain juga masih bisa menunggu, 

cuma ketika memang bisa dikerjakan saat itu ya saat itu kalau bisa 

dikerjakan dan apa ya, beliau itu nggak terlalu ini sih, artinya meskipun 

sebagai Ketua STIKES gitu ya, tapi tidak menunjukkan bahwa ini lho 

saya seorang ketua, nggak begitu cuma memang kalau dalam kerjaan 

kalau bisa dikerjakan saat itu ya saat itu terus kalau ada permasalahan 

biasanya cepat untuk segera diselesaikan dan biasanya beliau cepat juga 

memberi solusi. 

Penulis  : Karakter atau sifat kepemimpinan positif apa yang dimiliki oleh Bu 

Warsiti? 

Narasumber : Kalau istilah orang Jawa itu nglembah manah gitu ya artinya beliau bisa 

merangkul bawahannya gitu lho, kayak saya staf gitu ya di staf itu beliau 

menunjukkan bukan sebagai pemimpin tapi sebagai seorang ibu. Jadi kita 

juga enak ketika menerima tugas dari beliau kita merasa tidak terlalu 

disuruh itu enggak. Itu sih orangnya dan low profile kalau menurut saya, 

dekat dengan staf-stafnya juga. 

Penulis  : Bagaimana hubungan anda selaku rekan kerja/karyawan dengan Bu 

Warsiti sebagai pimpinan perusahaan? 

Narasumber : Baik-baik aja sih artinya kadang kalau bu Warsiti sedang pas misal saya 

minta tanda tangan atau apa gitu ya, ya kadang diajak ngobrol seperti 

seorang teman juga, kadang seperti itu ya pernah curhat juga, atau apa 

gitu. 

Penulis  : Bagaimana sikap Bu Warsiti di dalam maupun di luar di tempat kerja? 

Narasumber : Kalau di luar tempat kerja jujur saya nggak pernah ini ya, ya itu tadi 

jadi tidak menunjukkan bahwa beliau itu seorang ketua gitu lah. Beliau 

bisa dekat dengan kita yang ada di bawah. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika anda menemui kesulitan dalam 

bekerja? 

Narasumber : Biasanya ngasih anu, ngasih solusi. Ketika apa, pernah misalkan saya 

ketika atasan langsung saya tidak ada terus saya butuh memecahkan 

suatu masalah itu beliau dengan terbuka mendengarkan dan memberikan 

solusi. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika motivasi kerja anda menurun 

dan bagaimana cara Bu Warsiti memotivasi karyawan? 

Narasumber : Biasanya sih kalau bu Warsiti pernah memanggil ya, memanggil secara 

personal kemudian ya dikasih motivasi kemudian ditanya kenapa ya apa 
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sih massalah yang dihadapi kok sampai mungkin kerjaannya kinerjanya 

menurun, terus ngasih motivasi. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti seorang yang menginspirasi? 

Narasumber : Kalau menurut saya iya, karena latar belakang beliau yang memang 

yang saya tahu ya, dari keluarga yang biasa tapi bisa mencapai prestasi 

seperti sekarang itu bagi saya ya sesuatu yang luar biasa. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan yang 

berprestasi baik? 

Narasumber : Kalau secara ini sih sebetulnya kalau bu Warsiti tidak terlalu ini sih 

tidak terlalu membeda-bedakan juga, kalau di sini kan kalau misalkan 

ada yang berprestasi itu kan ada rewardnya dalam bentuk lain gitu ya, 

tapi kalau secara personal kalau bu Warsiti tidak membeda-bedakan 

karena mungkin itu juga tidak anu lah bagi kita yang menerima juga 

kurang enak lah ya kalau misal dibeda-bedakan. Paling memang ada 

reward memang kalau dari perusahaan, dari STIKES sendiri dalam 

bentuk kan ada insentif, terus ada setiap tahun itu penilaian itu nanti 

dinilai ada insentifnya sendiri itu dalam bentuknya seperti itu. 

Penulis  : Sanksi apa yang diberikan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan 

apabila membuat kesalahan? 

Narasumber : Kalau sanksi itu kalau di sini sudah tersistem ya mbak ya, jadi kalaupun 

ada kesalahan ada sanksi itu dikembalikan sesuai peraturan yang ada di 

STIKES ini. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bila rekan kerja/karyawan datang 

terlambat? 

Narasumber : Sejauh ini sih enggak terlalu ini sih mbak, karena kita memang kalau 

staf itu memang ini ya jam delapan di sini pulang jam tiga tapi kadang 

ada jug akaryawan yang datang jam setengah sembilan tapi nanti 

pulangnya terlambat, misal pulangnya memang agak sore jadi untuk 

memenuhi itu aja sih asal pekerjaannya beres nggak terlalu. 

Penulis  : Kritik apa yang ingin anda berikan terhadap kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Apa ya, kalau sejauh ini kayaknya semuanya baik-baik aja sih mbak 

kalau bagi saya ya karena saya ya saya memang baru dua tahun tapi 

itupun mungkin dianggap baru juga kalau harus sampai menilai 

memberikan kritik karena saya sejauh yang saya ini ya saya sesuai aja sih 

ini aja dengan kepemimpinan bu Warsiti. Jadi kayakny anggak ada yang 

perlu dikritik. 

Penulis  : Bagaimana cara rekan kerja/karyawan dalam membantu 

mengembangkan STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau kita di setiap unit itu kan ada visi misi masing-masing ya mbak, 

jadi semua staf di sini juga diberi pengetahuan tentang visi misi yang 

harus dicapai setiap unit. Jadi kalau saya sesuai di unit saya ya berusaha 

untuk kalau di sini kan penelitian ya mbak. Jadi kit aberusaha untuk 

ketiika misalkan kita penerimaan proposal penelitian, bagaimana caranya 

supaya dosen sebanyak-banyaknya itu bisa melakukan penelitian di sini, 

kita mensupport ketika misalkan ada akreditasi, kita mensupport dengan 

memberikan data-data yang dibutuhkan dan berusaha untuk memenuhi 

semuanya. 
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Penulis  : Apakah rekan kerja/karyawan merasa takut apabila Bu Warsiti datang 

untuk mengecek kerja? 

Narasumber : Enggak sih. 

Penulis  : Bagaimana peran Bu Warsiti terhadap pengembangan STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau yang setahu saya dan saya mendengar itu sejak kepemimpinan bu 

Warsiti memang STIKES mengalami banyak sekali perkembangan, dari 

mulai terakreditasinya STIKES menjadi B, kemudian pengembangan 

prodi-prodi juga lumayan banyak, terus sekarang ya prodi dulu empat 

sekarang juga ada lima, terus besok juga rencana akan menjadi 

Universitas. Itu suatu pencapaian yang luar biasa juga sejak 

kepemimpinan beliau. 

Penulis  : Nilai-nilai apa yang selalu Bu Warsiti tekankan ke pada para rekan 

kerja dan karyawan? 

Narasumber : Yang jelas ini ya mbak, kejujuran, semangat, dan kebersamaan, terus 

yang terutama kita kan ininya Profesional Qur‟ani ya, nah itu yang bu 

Warsiti selalu minta untuk kita ya ayok kita belajar agama juga, perdalam 

agama juga. Karena ya itu slogan kita kan Profesional Qur‟ani ya minta 

supaya itu yang bener-bener diterapkan juga. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan? 

Narasumber : Ya kita sesama staf di sini menjaga ini lah menjaga silarurahmi, 

sekalipun kita jarang kit asatu kantor tapi jarang ketemu tapi ketika solat 

kit akan diusahakan solat berjamaah, solat berjamaah itu kan juga 

disamping pahala jug amenyambung silaturahmi bisa ketemu dengan 

teman-teman yang lain, kemudian bekerja ya dengan sungguh-sungguh, 

terus ya program-program yang ada di STIKES ini kita berusaha untuk 

jalankan gitu. Kita kan ada program baca Alqur‟an juga bagi karyawan, 

itu tadi solat berjamaah, terus ada kajian rutin itu semua kita berusaha 

untuk ikutin, dan memang kan itu sebetulnya bukan hanya tuntutan dari 

STIKES ya tapi memang tututan pribadi harus seperti itu. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti pernah mengalami kekerasan dalam bekerja atau 

diskriminasi gender selama menjadi pemimpin STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau diskriminasi gender enggak sih. 

Penulis  : Apa pendapat anda tentang STIKES 'Aisyiyah kini? 

Narasumber : STIKES 'Aisyiyah sekarang ini namanya institusi itu sekarang 

kondisinya sudah lebih baik dari yang sebelumnya, tapi kan tidak 

berhenti sampai di sini, masih banyak yang kit ainstitusi baru 

terakreditasi B, pengennya kan besok lebih bagus lagi jadi memang harus 

tetap terus berusaha supaya tidak ketinggalan sama yang lain. 

Penulis  : Kekurangan apa yang dimiliki oleh STIKES 'Aisyiyah sekarang yang 

harus diperbaiki? 

Narasumber : Apa ya, kalau kekurangan ya apa sih, mungkin ini ya beberapa 

karyawan mungkin ada yang keluar masuk. Itu sih mungkin ya, kalau 

bisa kan ya apa ini namanya, bis abertahan di sini karena kalau ganti-

ganti orang itu kan susah kan kalau harus mulai lagi dari awal-mulai lagi 

dari awal, gitu sih kayaknya. Selebihnya ya kita masih sama-sama 

berusaha untuk lebih baik lagi dalam segala hal. 
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Penulis  : Apa pentingnya memiliki nilai Islami bagi anda? 

Narasumber : Penting banget, karena kita kan sebagai muslim ya. Sebagai muslimah 

kalau nilai itu nggak dipegang kit amau apalagi. Ya jalan untuk selamat 

di dunia dan di akhirat itu kan sebagai muslim ya nilai-nilai Islam itu kan 

yang harus dipegang. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai Islami yang 

diajarkan? 

Narasumber : Menerapkannya ya sesuai perintah Allah aja, ngikutin sunnah rasul, 

menjauhi larangannya, menaati perintahnya, yang standar itu. Terus 

berusaha untuk, sebenarnya dalam Islam itu kan banyak banget yang 

harus didalami gitu ya jadi bukan hanya permukaannya, berusaha jadi 

lebih baik aja sih mbak jadi ngikutin. Kalau saya pribadi ikut di suatu 

komunitas dimana komunitas itu kita selalu diingatkan untuk mendekat 

sama Allah, untuk selalu memperbaiki diri kita. 

 

4. Wawancara 4 

Narasumber : Suratini, S.Kp.,M.Kep.Sp.KoM 

Tanggal 2016  

Waktu  12:21 WIB 

Jabatan  : Sekretaris Prodi Keperawatan 

Penulis  : Bagaimana kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Kepemimpinan dalam arti luas ya kalau saya ada dua makna 

kepemimpinan memimpin organisasi dan kepemimpinan dia selaku 

memimpin dirinya sendiri. Saya merasakan selama ini bu Warsiti sebagai 

Ketua STIKES dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya ada perbedaan 

karakter dari satu sisi usia, mungkin kalau saya melihat dari sisi 

kematangan karakter atau bagaimana ya, tapi saya melihat karena 

mungkin relatif muda sehingga memang pengennya larinya cepat dan 

kemudian menganggap semuanya relatif muda sehingga bisa mengikuti 

dia dengan cepat untuk meraih tujuan terutama visi misi STIKES, 

sehingga kadang saya merasa karena pengennya cepat itu sehingga 

kadang menabrak sisi humanisme, itu yang saya rasakan begitu. Karena 

keinginannya mungkin cepat sehingga sms atau WA mungkin dengan 

sebuah instruksi. Sebenarnya memberikan instruksi itu bisa tetapi ketika 

bahasanya sangat halus itu akan berbeda di rasa dan kita akan 

menjalankannya dengan senang. Tapi saya paham dan memaklumi 

karena beliau pengennya larinya cepat.  

Penulis  : Karakter atau sifat kepemimpinan positif apa yang dimiliki oleh Bu 

Warsiti? 

Narasumber : Dari sisi lainnya yang kami rasakan apa yang harus segera direspon 

memang cepat harus direspon, apa yang harus dilakukan ini menjadi 

masalah yang urgent itu harus cepat dijalankan, sehingga tidak 

menunggu dan menunda yang kadang kala bisa membuat lambat ya kalau 

menunda. 

Penulis  : Bagaimana hubungan anda selaku rekan kerja/karyawan dengan Bu 

Warsiti sebagai pimpinan perusahaan? 
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Narasumber : Saya menghormati dan menghargai bu Warsiti karena beliau adalah 

leader paling ujung tombaknya di sini ya, ya selama ini apapun yang 

diperintahkan ya saya jalankan. Saya selalu berprasangka baik itu untuk 

menjadi yang terbaik, ya sudah sekarang jalankan apa yang mau 

diperintahkan tappi prinsipnya sebenarnya ada tujuan-tujuan yang kita 

samakan satu visi misi. Ya kita jalankan untuk menjaga hubungan baik 

silaturahmi saling in dimanapun berada tidak ada masalah. Tapi tetap kita 

hargai bagaimanapun karena kedudukan beliau sebagai pemimpin kita 

dan kami juga bisa bekerja sama. Karena kadang kala juga bu Warsiti 

harus menempatkan beliau menjadi dosen prodi kami, dosen prodi kami 

kan mau apapun yang kita putuskan di tingkatan prodi juga harus ikut 

kan gitu. 

Penulis  : Bagaimana sikap Bu Warsiti di dalam maupun di luar di tempat kerja? 

Narasumber : Kalau beliau itu bagus, secara personal valuenya sama  orang siapapun 

itu baik, dari tingkatan terbawah sampai teratas, sampai yang lini atas itu 

mereka beliau itu bagus. Jadi HAMnya itu bagus dengan siapapun seperti 

itu. Ya sama kalau sama melihat dengan pak ini sama, dengan pak ini 

sama, ya kedudukan beliau aja yang membedakan tapi tetap mereka sama 

saja kalau yang saya rasakan sama. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika anda menemui kesulitan dalam 

bekerja? 

Narasumber : Saya kalau misal menemukan kesulitan kemudian di tingkatan prodi 

saya sudah konsultasi dengan pak Heri tidak bisa diselesaikan biasanya 

saya konsultasi denagn beliau, tapi ya memang kadang kala ada 

intervensi khusus yang memang kadang kala belum kita jalankan sudah 

dilakukan oleh beliau karena merasa mungkin itu beliau sebagai bagian 

dari prodi Perawat sih sehingga kadang mengambil alih itu, ya kami 

nggak papa artinya kalau itu untuk kebaikan kita semua. Beliau itu juga 

justru bagus, jadi dari sisi misalnya kami memiliki kesulitan apa, 

memutusknnya begini, kemudian dasarnya harus pakai ini, itu juga 

diarahkan, jadi sisi pengarahannya juga ada. Karena mau tidak mau 

kesenioran beliau itu kan pengalamannya sudah banyak sehingga banyak 

hal-hal yang mungkin seperti saya itu kadang tidak tahu, harus konsultasi 

dan beliau memberikan arahan dan saya lihat arahannya juga manusiawi, 

dari sisi lainnya beliau bagus kalau misal memberikan arahan, 

memberikan ini, hanya dari sisi-sisi urgent aja mungkin agak ini. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika motivasi kerja anda menurun 

dan bagaimana cara Bu Warsiti memotivasi karyawan? 

Narasumber : Saya pernah sekali ketika saya di posisi ini, ketika memberikan teguran 

itu mungkin secara pribadi seperti ini jadi lebih nyaman ketika 

memberikan teguran itu, ketika di depan umum teman-teman itu kan 

kami menjadi bagaimana, ya hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan 

mungkin secara pribadi akhirnya disampaikan di depan umum itu 

mungkin membuat orang tersentak. Tapi prinsipnya sudah bisa 

diselesaikan dan itu juga dikomunikasikan secara pribadi dan itu ternyata 

lebih menyelesaikan, jadi interaksi antara satu yang lain ketika ada 

masalah diselesaikan dalam satu komunikasi itu ternyata menjadi lebih 
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enak daripada harus memberikan teguran di depan itu ternyata membuat 

ketidaknyamanan tinggi. Tapi itu sudah selesai, artinya bahwa saat itu 

penyelesaian dengan cara itu menjadi lebih bagus, tapi beliau 

menyampaikan juga dengan cukup arif dan bisa diselesaikan dengan 

baik. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti seorang yang menginspirasi? 

Narasumber : Kalau menginspirasi menginspirasi, ada inspirasi. Kalau saya melihat 

ada sisi positif beliau yang sangat luar biasa terhadap teman-teman itu, 

sehingga nek saya lihat beliau cukup bisa momong orang banyak gitu ya, 

ngemong dalam arti HAMnya bagus. Terus kalo saya lihat inspirasinya 

itu, membuat kita ya menganggap bahwa teman-teman kita itu adalah 

bagian dari hidup kita gitu lho. Menginspirasi, bagaimana melakukan 

tindakan itu dengan cepat, bagaimana merespon tugas itu dengan cepat, 

bagiamana melakukan kegiatan itu kalau ketika ini controllingnya 

bagaimana itu ada inspirasi positifnya ada di situ. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan yang 

berprestasi baik? 

Narasumber : Saya merasakan reward punishmentnya di sini itu penghargaan dalam 

sisi itu dari sisi materi, jadi ketka orang itu bekerja betul, jadi bu Warsiti 

tahu ketika orang ini yang mau bekerja betul iini penghargaannya adalah 

dari sisi uang. Tapi sebenarnya sisi lain itu dibutuhkan jadi kalau saya 

melihat penghargaan diri, humanistik, itu kan dibutuhkan sebenarnya 

pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Misalnya dari sisi panitia, 

penghargaan itu, semakin dia banyak mengarah ke sana itu ya 

penghargaan dari sisi uang itu akan banyak begitu, kadang kala kalau 

misalnya menjadi tidak merata itu akhirnya menjadi banyak hal yang 

merasa kok saya nggak dipakai. Kalau penghargaan dari sisi jabatan ya 

kalau memang sudah S2 ini iya secara otomatis, artinya kalau dia aktif 

meneliti ya dia, ya kembali ke arah jabatan fungsional penghargaa dari 

sisi itu kalau yang saya lihat yang saya rasakan. 

Penulis  : Sanksi apa yang diberikan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan 

apabila membuat kesalahan? 

Narasumber : Sanksi ketika salah itu ada kadang kala teguran lisan, sanksi sosial 

dengan bahasa halus kan bisa disampaikan, “terima kasih anda sudah 

mengumpulkan, ibu ini, monggo yang lain belum”, artinya kan yang lain 

itu sebenarnya diberi sanksi sosial kan tapi dia menyebutkan orang yang 

terbaik biasanya. Sanksi dalam bentuk tertulis juga disampaikan, kalau 

sanksi tertulis kan ada teguran I dan seterusnya. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bila rekan kerja/karyawan datang 

terlambat? 

Narasumber : Ketika karyawan datang terlambat biasanya memanggil kepala 

bagiannya untuk datang, kenapa dia sering terlambat. Kalau terlambatnya 

sekali dua kali karena ada alasan tertentu yang membuat ini iya, tapi 

kalau misal absen sama sekali tidak. Kan ada orang yang dia memang 

datang tapi iseng sengaja tidak absen, atau dia datang lupa absen, terus 

kadang datang ya ada yang terlambat, nah  itu biasanya dipanggil terus 
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nanti diklarifikasi kepala bagian-bagiannya kemudian nanti baru diambil 

keputusan judgementnya ke orang ini bagaimana. 

Penulis  : Kritik apa yang ingin anda berikan terhadap kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Kritik yang mau saya sampaikan adalah yang pertama kalau saya hanya 

menyentil satu sisi humanistiknya saja, artinya kita mencapai tujuan itu 

kan bersama ketika posisinya beliau adalah di ujung tombak dia 

memimpin di depan, maka saya mengikuti, tapi mengikutinyapun pasti 

kalau dari siis humanistik itu tadi tersentuh menjadi lebih bagus, 

mengena sasaran. Sehingga kadang kala membuat kita nyaman dari sisi 

finansialnya, ya dari sisi psikologisnya. Jadi kalau orang bekerja itu 

senang tidak ada unsur yang mengeluh itu nggak ada. Yang kedua 

mungkin kita tidak ada instruksi tapi melihat fenomena di bawah itu 

sebenarnya seperti apa, kemudian kadang kala kalau mengambil 

keputusan itu ya memang harus banyak dilihat dari sisi sana-sini, 

termasuk aturan, aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan yang sudah kita 

buat itu jangan dilanggar. Aturan itu berlaku untuk semua bukan untuk 

diri kita jadi yang saya pengenkan itu ya untuk semua. Nah mungkin itu 

yang perlu kita sampaikan. 

Penulis  : Bagaimana cara rekan kerja/karyawan dalam membantu 

mengembangkan STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau saya bekerja sesuai dengan job saya, yaudah kalau saya sebagai 

sekretaris prodi ya job saya apa ya saya lakukan semaksimal saya bisa 

mampu. Kalau saya itu karena begini saya diberikan amanah, diberikan 

tanggung jawab, apapun tanggung jawabnya resikonya kan memang 

banyak tapi ya sudah saya kerjakan, saya lakukan, dan saya kembali 

bahwa yang saya layani itu adalah manusia, mahasiswa kita itu manusia. 

Kadang kala memang di suatu situasi kita perlu mengambil keputusan 

tegas, tegas itu tidak galak, ya itu yang perlu saya garis bawahi dan yang 

penting jangan sampai kemudian keputusan kehendak yang kita inginkan 

secara pribadi kemudian masuk dalam kepentingan-kepentingan institusi. 

Bukan kaitannya dengan masalah finansial itu bukan, ya tapi kadang kala 

kemudian orientasinya harus ke depan. Kalau saya ya sudah apa yang 

bisa saya jalankan saya lakukan sesuai job desc saya. Kalau ketika itu ada 

di luar job desc yang harus saya lakukan ya kalau memang it udiberikan 

amanah tanggung jawab ya saya lakukan semaksimal saya mampu. 

Karena saya disekolahkan di sini, dibesarkan di sini, hidup di sini, maka 

saya akan bekerja maksimal untuk di sini. Bekerja dengan maksimalnya 

ya saya mengerjakan ini, saya ngopeni mahasiswa saya. 

Penulis  : Apakah rekan kerja/karyawan merasa takut apabila Bu Warsiti datang 

untuk mengecek kerja? 

Narasumber : Kalau karyawan, kalau saya tidak melihat ya. Kalau saya pribadi takut 

jadi saya ada perasaan takut, jadi sebelum beliau mengecek saya sudah 

mengantisipasi di depan jadi sebelum dicek saya sudah bergerak dulu. 

Penulis  : Bagaimana peran Bu Warsiti terhadap pengembangan STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau dari sisi pengembangan beliau juga saya melihat kalau 

pengembangan SDM terutama untuk yang keperawatan saya lihat cukup 
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kok bagus artinya bahwa dulu percepatan untuk sekolah itu S2 lho ya, 

karena memang targetnya S2. Tapi kalau dari sisi progress pembangunan 

ini memang BPH otoritasnya ada di BPH jadi kalau di BPH ya cepat 

pembangunan gedung ini cepat, fasilitas itu cepat. Terus yang kedua 

kalau dari sisi pengembangan SDM untuk S3 mungkin yang sekarang 

crusial dibutuhkan di kebidanan, kebidanan ya relatif cepat karena relatif 

muda-muda dia udah disuruh berangkat kuliah. Nah yang mungkin dikita 

itu yang agak kesusahan karena dari sisi SDMnya sedikit ya sehingga 

mungkin memang perbandingan ratio antara dosen dan mahasiswa 

menjadi tidak seimbang. Terus  beliau jug amengarahkan bagaimana kit 

abisa menjadi terbaik sesuai visi misi kita, jadi kalau kit amau menjadi 

yang terbaik ya capaian-capaian sasaran mutu itu harus dijalankan 

dengan baik bagaimana caranya itu ya beliau setiap rapat memberikan 

arahan, kontrol, begitu. 

Penulis  : Nilai-nilai apa yang selalu Bu Warsiti tekankan ke pada para rekan 

kerja dan karyawan? 

Narasumber : Kalau saya melihatnya dari sisi positifnya juga banyak, jadi saya juga 

punya teman-teman yang punya figur style yang baik yang bisa saya 

contoh, diteladani, sehingga kadang kala saya harus termotivasi, teman-

teman juga seperti itu ayo kita jalan. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan? 

Narasumber : Ya saya terapkannya sesuai dengan pekerjaan saya dan berinteraksi 

dengan pihak manapun ya dengan nilai-nilai yang saya perolah di 

STIKES ini. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti pernah mengalami kekerasan dalam bekerja atau 

diskriminasi gender selama menjadi pemimpin STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau di sini relatif enggak. Di sini beliau tidak pernah 

didiskriminasikan. Antara laki-laki perempuan beliau itu sama karena 

HAMnya bagus. 

Penulis  : Apa pendapat anda tentang STIKES 'Aisyiyah kini? 

Narasumber : Saya sebagai orang yang di dalamnya itu ya, saya merasakan banyak hal 

yang tadi sudah saya sampaikan. Saya merasa ini adalah milik saya, saya 

bagian dari ini, ya saya bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai 

tujuan organisasi ini, karena saya juga mendapat pendapatan dari sini, 

saya bisa mensejahterakan keuarga saya dari sini, maka apapun yang 

terjadi di sini saya tetap akan bekerja itu motivasi saya ya mbak ya. Yang 

kedua saya merasa STIKES 'Aisyiyah itu cukup di luar itu cukup orang 

cukup punya gambaran yang ada dua sisi tadi, tapi saya melihat baiknya 

banyak, tetangga-tetangga saya pribadi ya, saya selalu didatangi mereka 

untuk memasukkan mahasiswanya ke rumah. Bukan apa-apa, kadang-

kadang kan saya bawa brosur, terus dia tanya apa yang ada di dalamnya, 

ya saya sebagai seorang dosen kan sekaligus marketing di luar ya. Jadi 

saya ya selalu menyampaikan yang baik ketika di dalam STIKES 

'Aisyiyah. Tapi kalau saya melihat dengan STIKES yang lain mungkinya 

maaf saya membandingkan, uji kompentensi anak-anak kita juga bagus, 

artinya kalau dari sisi proses pembelajaran, komitmennya itu ada kita itu, 

jadi fasilitas dipenuhi, semua. Jadi dosen karyawan semua itu 
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mendapatkan fasilitas di sini mbak. Jadi dari sisi fasilitas dalam arti kalau 

dosen itu dapat buku persemester walaupun kadang tidak diambil 

misalnya, terus karyawan itu ada sekedar pulsa perbulannya. Jadi 

sebenarnya tinggal kenyamanan saja. Apalagi kalau saya pergi ke 

Lombok, itu kalau bertemu orang tua mahasiswa itu sudah kalau sudah 

dengar STIKES 'Aisyiyah bagus kalau di luar sana, dari sisi animo 

mahasiswanya juga saya kira masih tinggi. Dan institusi juga percaya 

dengan lulusan-lulusan kami artinya ya kebijakan-kebijakannya bu 

Warsiti itu sebenarnya kan dalam rangka mencapai itu. 

Penulis  : Kekurangan apa yang dimiliki oleh STIKES 'Aisyiyah sekarang yang 

harus diperbaiki? 

Narasumber : Kekurangannya kalau saya hanya itu tadi, membuat orang nyaman saja. 

Kekurangannya itu, kadang yang membuat orang tidak betah bekerja itu 

kan ada dari sisi fisik dan psikologis jadi dibuat nyaman. 

Penulis  : Apa pentingnya memiliki nilai Islami bagi anda? 

Narasumber : Yang membuat saya bertahan di sini itu karena itu nilai Islam, dalam 

artian bahwa institusi ini memang ada visinya Islam, yang kedua relatif 

homogen jadi bahwa kita itu di sini semuanya Islam, pengaruh ajaran 

Islam itu kuat jadi membuat kita motivasinya solat tepat waktu, budaya 

kita puasa kan teman-teman melakukan itu, mau tidak mau itu akan 

membawa dampak juga dari sisi kita. Yang membuat kita nilai-nilai 

agamanya itu selalu teringat kadang kala manusia itu kan lupa juga 

mbak, nah itu membuat kita lebih ada motivasinya itu karena ada nilai-

nilai Islamnya itu yang berbeda. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai Islami yang 

diajarkan? 

Narasumber : Kalau saya terapkan yang pertama pada diri saya kemudian dalam 

kehidupan keluarga saya, terus pada masyarakat. terus kalau di sini itu 

kan relatif ya, pelaksanaannya sudah ada harus begini–begini tapi yang 

melekat adalah membangun karakter kita menjadi orang yang harus bisa 

selalu bersyukur, yang kedua selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, yang ketiga hubungan kita dengan sesama, hubungan dengan sesama 

itu dengan keluarga bagaimana kita beriterkasi didasari nilai Islam, 

mendidik anak kita, menghormati suami kita, orang di sekitar kita 

hidupnya tenang dan damai. Jadi nilai Islam itu yang melandasi kita, 

yang membuat kita tertarik, akhirnya kita bekerja, bermuamalah karena 

dasarnya adalah itu Islam. 

 

5. Wawancara 5 

Narasumber : Ismarwati, S.KM, S.ST, MPH 

Tanggal 2016  

Waktu 11:54 WIB 

Jabatan  : Wakil Ketua I STIKES 'Aisyiyah 

Penulis  : Bagaimana kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Jadi kalau kepemimpinan bu Warsiti itu dari sisi kan kepemimpinan itu 

ada demokratis, ya saya rasa lebih banyak dia itu kepemimpinannya 

demokratis ya. Jadi dia mempercayakan tanggung jawab tugas yang 
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diemban yang telah dibebankan misalnya saya sebagai Wakil Ketua 

Bidang I ya terkait dengan akademik, dia ya meneyerahkan kepada saya 

hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik itu iya. 

Kemudian kalau misalnya ada kekurangan atau ada hal yang tidak sesuai 

memang langsung memberikan masukan atau mengingatkan. Kemudian 

dia juga mau menerima masukan-masukan atau usul-usul ya, saya 

sebagai Wakil Ketua I itu dia saya rasa tidak sulit atau ya cukup 

memperhatikan begitu. Jadi ya saya mengambil kesimupulan ya 

kepemimpinan beliau itu lebih banyak demokratisnya. Jadi kalau ada hal-

hal yang kurang tepat nggak sesuai memang dia langsung menegur tidak 

membiarkan gitu. 

Penulis  : Karakter atau sifat kepemimpinan positif apa yang dimiliki oleh Bu 

Warsiti? 

Narasumber : Ya kalau karakter sifat ya mungkin karena saya lebih tua dari dia ya, 

jadi dia orangnya kan ini ya apa ramah, kemudian dia juga meskipun 

saya bawahan karena posisinya saya juga lebih tua dia juga ada ini lah 

apa istilahnya, unggah-ungguh bahwa dia seorang atasan atau pimpinan 

dia tidak apa ya “ini saya harus hormat dengan saya”, ya mana kala ada 

hal-hal yang secara interaksi istilahnya dia empan papan ya kalau orang 

Jawa itu bisa menempatkan diri gitu. Kemudian dengan yang lain-lain 

saya rasa dia bisa komunikatif ya, kemudian interaktif juga. Jadi tidak 

merasa saya itu pimpinan itu enggak. Dia misalnya dengan bawahan ya 

yang saya lihat ya itu dia mau datang juga gitu lho, tidak harus formal 

menghadap itu tidak. Jadi misalnya sedang di mana itu, masjid solat 

bersama ya interaksi biasa, jadi tidak merasa bahwa saya itu pimpinan, 

kalau memang dia datang terlambat ya di belakang. Jadi hal-hal yang 

bersifat informal dia bisa menempatkan diri, di saat formalpun dia juga 

menurut saya ya. Jadi saya juga tidak ada problem mempunyai pimpinan 

seperti dia gitu lho. 

Penulis  : Bagaimana hubungan anda selaku rekan kerja/karyawan dengan Bu 

Warsiti sebagai pimpinan perusahaan? 

Narasumber : Ya kalau hubungan kerja dia sebagai pimpinan ya saya karena saya 

punya tanggung jawab tersendiri ya saya selalu berkomunikasi 

berkoordinasi dengan beliau itu karena segala sesuatu yang keluar dari 

sini ini kan bukan saya, meskipun itu adalah bidang saya. Jadi saya selalu 

koordinasikan, misalnya seperti njenengan mau penelitian ini kan 

ranahnya di LP3M ya, LP3M itu kan yang ini bisa neliti ini bisa tidak 

dan sebagainya, itu koordinasi dengan saya kira-kira bagaimana, 

kemudian baru bu Warsiti memberikan keputusan “oh ini bisa, ini tidak”. 

Jadi semuanya dikoordinasikan sesuai yang sudah diberikan job masing-

masing dari unit ataupun dari bidang Wakil Ketua begitu. Jadi saya rasa 

kalau hubungan secara formal itu ya tidak ada masalah, kemudian apalagi 

informal ya kita kan di sini kan sebenarnya STIKES ini kan 

mengedepankan nilai-nilai Islaminya itu antar interaksi satu dengan yang 

lain itu tidak ada sekat lah sebagai hablu minannas ya kemudian sebagai 

atasan, saya selama ini tidak merasa seperti, beliau ini sekarang sedang 

ke Bali tapi tetap roda ini tetap berjalan karena yang terkait dengan 
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kegiatan akademik ini saya, misalnya surat-surat itu saya yang 

bertanggung jawab selama dia tidak ada, misalnya ada kegiatan-kegiatan 

yang bersifat akademik, kalau itu terkait dengan kemahasiswaan itu ada 

bidangnya kemahasiswaan yang terkait dengan sarana prasarana, SDM 

itu ada bidang. Tapi dalam hal sehari-hari itu saya yang menggantikan 

beliau itu untuk proses kemudian makanya ya kami ada apa-apa kontak 

meskipun dia tidak ada, saya selaku Wakil Ketua bidang akademik itu 

berkoordinasi melalui WA, kadang juga e-mail itu hal yang biasa, baik  

di dalam waktu kerja maupun di luar kerja itu tetap kita selalu 

berkoordinasi. 

Penulis  : Bagaimana sikap Bu Warsiti di dalam maupun di luar di tempat kerja? 

Narasumber : Kalau sikap saya rasa ya dia, kalau yang saya lihat ya pemimpin-

pemimpin yang lain kan kadang-kadang memang ada power ya artinya 

powernya dia wah kemudian takut gitu ya itu kan hal-hal yang negatif ya 

menurut saya. Tapi kalau bu Warsiti itu ya punya power tapi tidak 

kemudian kita menjadi takut, saya rasa bawahan-bawahan juga tidak ya 

terutama saya sendiri itu saya tidak merasa, baik ada maupun tidak ada 

bu Warsiti itu ya sama, sikap saya sama gitu. Tapi saya lihat yang lain 

juga seperti itu, kalau memang saya merasa salah ya bu Warsiti juga 

menegur misalnya, itupun juga nggak dengan tidak seperti atasan dan 

bawahan. Jadi persuasif kalau dia, misalnya ada kekurangan saya, 

kemudian kalau ada usulan-usulan sayapun dia juga secara persuasif itu 

menyampaikan kalau misalnya ada program yang belum saya masukkan 

dia akan mengingatkan, kemudian yang belum jalan kalaupun yang 

sudah jalan itu perlu direvisi perlu diperbaiki dia juga langsung menegur 

baik itu menegurnya tidak secara formal kalau menurut saya, jadi 

kadang-kadang sedang dimana gitu. Tapi kadang-kadang kalau hal yang 

sifatnya prinsip itu memang ya bu Warsiti akan secara tegas ya tapi yang 

saya rasakan saya tidak merasa itu menjadi tertekan. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika anda menemui kesulitan dalam 

bekerja? 

Narasumber : Ya paling memberikan masukan-masukan, tetap itu saya yang ini ya 

bertanggungjawab untuk menyelesaikan, jadi bukan dia mengambil alih 

itu juga tidak. Jadi dia memberikan masukan-masukan dan saya memang 

harus yang menyelesaikan jadi tidak mengambil alih tugas tersebut, jadi 

berusaha untuk ya memfungsikan ini ya peran fungsi saya sebagai Wakil 

Ketua akademik, meskipun kalau yang sifatnya darurat saya tidak ada lha 

kecuali, tapi itupun saya diberitahu kalau ada perubahan apa. Misalnya 

dulu kan pernah ya kuliah itu jadwal itu kan kebetulan tanggung jawab 

saya untuk menyusun jadwal itu dari jam tujuh, jam sebelas, satu, sampe 

jam lima itu kan waktu sholat nggak ada, nah kemudian ada masukan-

masukan ya akhirnya itu juga dilakukan rapat bersama semua program 

studi akhirnya disetujui bahwa waktu solat itu harus ada jeda tidak boleh 

ada kuliah, kemudian misalnya waktu sholat itu harus tinggalkan 

semuanya. Jadi itu contoh misalnya tadi kan saya mengalami kesulitan 

dalam hal mengatur jadwal akhirnya ya dibuat kebijakan. Kemudian 

kesulitan dalam hal misalnya kalau di bagian akademik itu kan banyak 
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ya, ada komplain misalnya karena memang kita kan ada kotak komplain 

itu ya, itu juga komplainyang masuk saya juga ini njih, bagaimana saya 

menyampaikan dengan prodi yang bersangkutan. Jadi ini biasanya 

demokratis dirapatkan dulu, sehingga orang yang mengalami komplain 

tadi jangan sampai tahu karena kalau nanti dibuka itu kan juga kasihan 

dosennya, kasihan juga nanti, ya kesulitan seperti itu saya rasa bu Warsiti 

cukup baik dalam menyelesaikan dan saya rasa tidak ada yang, biasanya 

kan ada ya seorang pemimpin itu yang di mata bawahannya itu serba kok 

dia begini, negur, kok keras, sepertinya kalau di sini yang saya rasakan 

tidak ada. Ya kalaupun itu ada kekurangan itu kekurangan manusiawi, 

tapi ternyata tegurannya itu kita bisa merasional, mungkin saat itu “ah 

saya tadi diini lho” tapi saya sendiri kan juga manusiawi kan kalau saya 

ditegur “kok gini” tapi ya ternyata memang saya salah, nah ternyata 

mungkin saya tidak sesuai apa yang saya lakukan kan begitu. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika motivasi kerja anda menurun 

dan bagaimana cara Bu Warsiti memotivasi karyawan? 

Narasumber : Ya kalau motivasi menurun ya itu saya kira wajar ya, setiap orang kan 

punya problem kadang-kadang meskipun itu pekerjaan kan tidak boleh 

dipisahkan dengan masalah keluarga dan sebagainya. Kalau saya 

orangnya ya saya yang ngomong, mungkin karena saya kan orangnya 

lebih tua dari beliau ya sehingga mungkin dia tiadk tahu karena saya 

kalau ada masalah itu saya tidak mau saya tunjukkan. Tetapi kalau dirasa 

misal ini di tugas kok saya nggak bisa punya problem ya akhirnya saya 

harus ngomong akhirnya ya bu Warsiti  bisa memahami, ya ini hanya 

salah satu contoh aja ya saya misalnya kemarin di sini ada tugas yang 

memang semuanya harus hadir rapat, tapi saya ada tugas keluarga, lha ini 

saya bilang “saya besok tidak bisa datang karena ada ini”, padahal 

semuanya harus hadir dalam rapat. Tinjauan manajemen kalau bagian I 

itu harus datang tapi karena saya punya kepentingan yang lebih di 

keluarga akhrnya saya sampaikan beliau tiak papa karena beliau tahu 

kalau saya orangnya disiplin saya kalau untuk pamit-pamit sembarangan 

itu tidak dan jarang, sehingga saat itu penting di sini beliau bisa 

memahami. Itu yang membuat saya tidak merasa beban lah dengan 

kepemimpinan beliau saya tidak tertekan gitu. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti seorang yang menginspirasi? 

Narasumber : Mungkin ada ya, tetapi inspirasi itu dari dia itu orangnya kalau menurut 

saya apa ya, disiplin iya, kalau saya karena saya merasa disiplin juga jadi 

ya inspirasi disiplin itu mungkin karena saya sudah biasa ya disipllin, 

kemudian dia itu karena ya lebih muda, kemudian dia juga pinter ya 

karena saya juga dulu pernah ngajar beliau jadi saya tahu kompetensinya 

sampai sekarang dia masih pinter ya, kalau saya kan mungkin udah tua 

udah menurun. Itu yang menurut saya itu dia kalau misalnya apa ingat, 

misalnya pernah mengatakan sesuatu atau punya ide sesuatu dia “lho itu 

belum dikerjakan ya?”, itu yang saya salut dengan beliaunya itu. Tapi 

kalau dalam hal yang lain mungkin karena saya lebih tua kan seperti 

disiplin ya karena saya sudah biasa disiplin ya saya rasa bu Warsiti juga 

disiplin, jadi mungkin duluan saya disiplinnya dari beliau jadi kan bukan 
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menginspirasi ya tapi kepandaian inget dia itu, misalnya banyak yang 

dipikirkan dia masih ingat. Kemudian ya orangnya sederhana, kalau 

sederhana saya ya orangnya sederhana, itu kan juga saya sudah biasa 

apa-apa yang ada saya ini kan saya rasa itu inspirasi atau bukan tapi 

orangnya ya sederhana, kemudian dia bisa bergaul dengan siapa aja itu 

menurut saya.  

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan yang 

berprestasi baik? 

Narasumber : Kalau untuk karyawan berprestasi baik dia itu ya memberikan apa ya, 

reward itu dalam arti komunikasinya menjadi baik ya, ngasih reward. 

Memang di sini jug ada untuk karyawan berprestasi itu diberikan apa ya 

semacam kenang-kenangan. Kemarin misalnya di sini ya itu termasuk 

prestasi beliau atau bukan tapi itu termasuk kebijakannya bu Warsiti ya, 

misalnya yang bekerja lebih dari 25 tahun itu yang sudah pensiun itu 

diumrohkan, itu kan ini juga ya ini karena kepemimpinan dia lah jadi bisa 

begini, kemudian pernah misalnya yang lebih bekerja dari 25 20 tahun itu 

diberikan ya semacam kenang-kenangan tertentu, yang mau pensiun 

diberi saya rasa ada meskipun itu ya belum secara rutin ya, ya mungkin 

karena itu terkait dengan apa, anggaran atau apa ya tetapi kemarin sudah 

mengumrohkan lima orang. Nanti juga ada rencana untuk umroh untuk 

yang tahap berikutnya, kemudian diberikan apa itu tadi semacam kenag-

kenangan cincin untuk yang bekerja sekian. 

Penulis  : Sanksi apa yang diberikan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan 

apabila membuat kesalahan? 

Narasumber : Sanksi biasanya juga ada teguran lisan, kemudian teguran tertulis, 

kemudian kalau dia kontrak biasanya kontraknya tidak diperpanjang tapi 

itu sudah diberi waktu tiga bulan sebelumnya, diberitahu bahwa nanti 

tidak bisa diperpanjang karena dengan kinerjanya yang kurang tadi. Jadi 

kan kita ada penilian kinerja itu kan oleh atasnya, oleh atasannya lagi, 

kemudian yang terakhir oleh bu Warsiti, nah nanti dari beberapa 

penilaian tadi kemudian nanti diakumulasi kemudian nanti ya itu tadi 

kalau dia statusnya pegawai kontrak biasanya tidak diprpanjang tapi 

kalau yang sudah pegawai tetap itu diberi teguran lisan, teguran tertulis, 

pembinaan juga. Jadi pembinaan diserahkan kepada masing-masing 

unitnya, mungkin itu terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan tadi ada 

komplain dari masing-masing siswa itu. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bila rekan kerja/karyawan datang 

terlambat? 

Narasumber : Kalau datang terlambat itu kan tidak langsung ya, tidak langsung tahu 

ya. Kan kita itu sebenarnya ada di SIM ya, kita kan absen menggunakan 

yang komputer itu jadi saya datang jam berapa kan saya pulang jam dua 

saya klik, kalau saya datang terlambat tadi terlambatnya karena apa itu 

sebenarnya ada rekap di SDM. Nah itu kalau biasanya di rapat prodi, itu 

biasanya disampaikan di masing-masing prodi untuk menindaklanjuti 

pembinaan untuk stafnya maisng-masing, nanti kalau sudah ini ya 

dipanggil beliau, yang sudah parah itu beliau panggil. Tapi kalau sampai 

yang dikeluarkan itu nggak ada, paling dia merasa salah sendiri lalu 
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mengundurkan diri, tapi kalau yang dikeluarkan itu kok setahu saya 

selama saya kerja di sini belum ada. 

Penulis  : Kritik apa yang ingin anda berikan terhadap kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Ya kritik ya kalau menurut saya apa ya, karena di sini kan banyak prodi 

ya. Banyak prodi itu menurut saya ya harus berdiri di semua prodi, 

kebetulan kalau bu Warsiti itu kan Keperawatan ya, jadi dia kan ada di 

homebasenya itu perawat itu mungkin kadang-kadang tidak disadari ya, 

itu lebih banyak ke memperhatikan di keperawatan, sementara di sini kan 

ada prodi-prodi yang lain. Ya itu mungkin apa mungkin manusiawi kalau 

menurut saya, ya menurut saya ya bisa tadi berdiri di semua prodi apalagi 

kalau ini nanti jadi Universitas itu kan lebih banyak lagi, beliau juga 

menjadi leadernya harus bisa mengakomodir semua prodi itu. Itu saya 

rasa kalau itu aja menurut saya kalau dalam hubungan interpersonal dia 

juga sudah baik, kemudian untuk kepemimpinan dia juga menurut saya 

tadi demokratisnya itu tadi bisa berdiri di semua prodi aja. 

Penulis  : Bagaimana cara rekan kerja/karyawan dalam membantu 

mengembangkan STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau rekan kerja membantu STIKES ini sebenarnya karena dengan 

kita itu kebetulan saya, saya siap untuk membantu apapun yang diinikan 

baik dengan jalan formal misalnya pengembangan prodi itu kita masing-

masing untuk pengembangan tadi ya berkontribusi, lha kontribusinya kan 

sesuai dengan job masing-masing. Biasanya kan ada tim TasWosnya, 

kalau saya selalu siap kalau saya dilibatkan di dalam tim TasWos untuk 

pengembangan. Kemudian pengembangan tadi ya, prodi tadi. Kemudian 

untuk pengembangan misalnya promosi dan sebagainya saya sendiri 

selalu menginformasikan dengan beberapa relasi saya, ya saya kadang-

kadang bisa lewat HP, lewat e-mail ya, seperti kemarin prodi S2 

Kebidanan itu kan pembukaan sekarang ini kan sedang tes juga itu saya 

kebetulan saya fasilitator untuk semua akreditasi program studi 

Kebidanan di Indonesia ya, saya yang saya fasilitas saya e-mail 

semuanya, saya WA semua, ini salah satu kontribusi. Kemudian dengan 

ya mungkin lingkungan masyarakat, ya saya kebetulan di 'Aisyiyah saya 

ada kegiatan-kegiatan selalu saya promosikan kalau ada pertemuan, jadi 

saya selalu membantu untuk mengembangkan, mempromosikan STIKES 

ini dengan ya dimanapun. Jadi kalau menurut saya, saya pribadi ya, 

kebetulan saya juga alumni sini di sini saya lulus perawat 1977 terus 

bidan 1979 ya belum lahir to? Kebetulan saya juga bekerja di sini itu 

dulu saya 13 tahun sampai tahun 1995 tapi saya 1995-2008 saya pindah 

Jakarta dan saya kembali ke sini lagi. Jadi bagi saya STIKES 'Aisyiyah 

ini adalah sebuah sebagai lahan untuk ibadah saya meskipun dulu saya 

mungkin ditwari Negeri tuh saya enggak, saya merasa saya loyal dengan 

dulu belum STIKES 'Aisyiyah namanya. Jadi saya pribadi sudah 

komitmen selama saya masih dipakai di sini ya saya mengabdi di 

STIKES 'Aisyiyah dan itu mungkin teman-teman lain juga banyak yang 

seperti itu. Karena itu kan banyak dari alumni termasuk bu Warsiti juga 

alumni dari sini juga prodi-prodi yang lain dari alumni sini kebanyakan. 
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Penulis  : Apakah rekan kerja/karyawan merasa takut apabila Bu Warsiti datang 

untuk mengecek kerja? 

Narasumber : Saya rasa enggak. Jadi kan kita juga pada ini ya jama‟ah, itu saya rasa 

kalau Bu warsiti jama‟ah ya nggak tahu dimana, bisa di belakang di 

depan, pengajian tiap hari Rabu juga bu Warsiti membaur biasa. Jadi apa 

ya ini menurut saya nggak ada yang kita menjadi takut, kita menjadi ini, 

itu nggak ada. Karena kita pernah di sini kan juga kebetulan kerjanya itu 

lebih banyak team work ya kolegial, jadi kerja tim itu kan tidak ada yang 

center bahwa kalau tidak ada ini nggak bisa, itu karena memang sudah 

mungkin termasuk bu Warsiti juga ya manajemennya itu sudah bisa 

terbangun. 

Penulis  : Bagaimana peran Bu Warsiti terhadap pengembangan STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Ya saya rasa kalau peran itu kalau saya lihat sendiri cukup besar ya, jadi 

mengembangkan memang beliau kan sudah mau periode kedua ini ya. Itu 

ya untuk pengembangan kampus, dulu kan masih di kampus I, kampus 

terpadu ini juga sudah kepemimpinan dari bu Warsiti saya rasa perannya 

cukup besar, kemudian ini mau jadi Universitas bu Warsiti juga andilnya 

sangat besar lah untuk mengembangkan menjadi Universitas. Itu yang 

saya lihat seperti itu. Kebetulan kalau di STIKES 'Aisyiyah ini kan 

berbeda ya dengan sekolah yang lain artinya bahwa ini adalah 'Aisyiyah 

atau Muhammadiyah itu kan ibaratnya kayak pemerintah itu kan nggak 

ada pemiliknya. Ketika dia menjabat dia yang mengelola bertahun-tahun 

tapi kalau sudah tidak menjabat tidak bukan siapa-siapa lagi, gitu lho 

kalau di sini seperti itu. Jadi selama bu Warsiti menjabat ya peran untuk 

mengembangkan itu cukup besar ya menurutt saya cukup terlihat lah 

bagaimana komitmen beliau. Kampus terpadu ini kira-kira tiga tahun ini 

ya. 

Penulis  : Nilai-nilai apa yang selalu Bu Warsiti tekankan ke pada para rekan 

kerja dan karyawan? 

Narasumber : Ya nilai-nilai itu tanggung jawab ya, nilai disiplin, tanggung jawab, 

kemudian juga nilai-nilai Islaminya ya. Kalau di sini kan dulu disebutnya 

kan filosofinya Profesional Qur‟ani ya sekarang kan sudah agak berubah 

lah menjadi Islam menjadi rahmatan lil‟alamin apa itu ya, itu dia sangat 

memberikan apa mendorong lah setiap rekan kerja, setiap bawahan, itu 

bisa mengaplikasikan itu semuanya. Sehingga seperti di sini ya timnya 

atau wakil-wakil atau Kepala Unit ini diberi kebebasan untuk bisa 

mengembangkan selain STIKES 'Aisyiyah juga di organisasi 'Aisyiyah 

ya. Hampir seperti saya ya itu juga aktif di Pimpinan 'Aisyiyah Pusat 

'Aisyiyah Majelis Pembinaan Kader, saya bendahara, itupun kemarin di 

rapat wilayah saya diminta untuk menjadi ketua majelis kesehatan. Ini bu 

Warsiti juga saya sampaikan kalau saya ditunjuk jadi Ketuanya nggak 

papa, jadi didorong lah. Bu Wakil Ketua III itu dia nanti mungkin kalau 

wawancara ya dia juga di 'Aisyiyah itu dia juga di Tabligh, bu Yuli 

Wakil Ketua II dia di Pimpinan Pusat Majelis Kesehatan, bu Warsiti 

sendiri juga di LPPA ya, belum untuk staf-staf yang lain ya itu untuk di 
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'Aisyiyah malah diminta bahwa jangan sampai tidak mengenal 'Aisyiyah 

atau tidak mengenal Muhammadiyah. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan? 

Narasumber : Ya kalau saya disiplin ya, kalau disiplin itu saya selalu apa ya, selalu 

saya upayakan saya selalu datang pagi itu karena di sini kegiatannya 

mulai jam delapan saya selalu dari rumah setengah delapan, sampai sini 

saya biasanya jam delapan kurang. Kemudian kalau saya janjian dengan 

mahasiswa itu kalau saya tidak bisa tepat saya selalu sampaikan lewat 

WA atau sms kalau saya terlambat atau apa. Kemudian ini kan dalam 

rangka pelayanan dalam rangka memberikan pelayan prima tadi kan 

disiplin itu, kemudian lewat e-mail konsultasi itu saya terapkan begitu. 

Kemudian kalau memang ada tugas-tugas yang belum terselesaikan di 

sini saya biasanya kerjakan di rumah saya komunikasi itu. Jadi ya nilai-

nilai disiplin dan tanggung jawab itu InsyaAllah untuk saya sendiri saya 

selalu berusaha untuk bisa karena itu saya meraskan bahwa itu adalah 

bukan bagian karena bu Warsiti tapi karena amanah yang diberikan 

kepada saya sebagai ya orang yang dipercaya dan ya amanah ya, yang 

saya kerjakan ini juga bagian dari pada ibadah. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti pernah mengalami kekerasan dalam bekerja atau 

diskriminasi gender selama menjadi pemimpin STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau menurut saya tidak ya, karena di sini juga ini ya staf juga ada 

yang laki-laki. Kalau misal dalam hal panitia dan sebagainya itu ya 

campur. Misalnya ada panitiaan kemarin pelantikan itu ya laki 

perempuan, kemudian ini Kaprodinya S1 ini laki-laki, kemudian bagian 

akademik itu laki-laki. Jadi saya rasa ya sesuai dengan kompetensinya 

kalau menurut saya karena kan untuk pemilihan staf itu bu Warsiti ya 

kewenangannya, itu saya rasa bukan gender tetapi berdasarkan sesuai 

dengan kompetensi. 

Penulis  : Apa pendapat anda tentang STIKES 'Aisyiyah kini? 

Narasumber : Kalau STIKES 'Aisyiyah menurut saya ya selalu apa ya, selalu dinamis 

dan maju. Ya jadi memang orang-orang uang kerja di STIKES 'Aisyiyah 

memang orang-orang yang mempunyai dedikasi komitmen yang tinggi, 

tapi kalau mereka yang tidak punya dedikasi komitmen itu ya biasanya 

ya tidak akan tahan lama karena di sini itu mungkin kalau mau mencari 

materi itu ya mungkin tidak seperti yang diharapkan ya, tapi untuk porsi 

pekerjaan di sini itu kan banyak ya jadi tanggung jawab masing-masing. 

Jadi kalau mau mencari sekedar materi itu bukan di sini, tapi di sini ada 

nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang sudah ditanamkan mbak kepada 

karyawan, kepada dosen, semuanya itu bahwa di sini adalah sebagian 

daripada ibadah, jadi kalau sudah kita menginternalisasi seperti itu, itu 

kita tidak berfikir saya itu mau dapat berapa, itu kalau saya lho, dan 

mungkin juga teman-teman  lain yang saya lihat bertahan di sini juga ada 

nilai-nilai itu. Karena kita juga selalu dicharge ya, kita selalu ada 

pembinaan, jadi pembinaan itu pembinaan dari kepemimpinannya, 

pembinaan tentang setiap seminggu sekali dipanggil untuk dicharge, 

kemudian juga family gathering itu kan juga menambah keakraban juga 

gitu. 
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Penulis  : Kekurangan apa yang dimiliki oleh STIKES 'Aisyiyah sekarang yang 

harus diperbaiki? 

Narasumber : Kekurangan mungkin kalau saya lihat itu kadang-kadang kan ini ya 

load pekerjaan itu kadang di satu sisi itu agak tinggi ya, tapi mungkin ya 

waktu itu ya kadang-kadang. Ini terutama kalau saya ya ini kan saya 

sebagai dosen, saya sebagai Wakil Ketua I itu kan pengaturan waktunya 

itu ya kan memang kita sendiri yang bisa mengatur dan mungkin saya 

nggak tahu ya kalau dari sisi reward ya, reward itu apakah di tempat lain 

juga malah lebih rendah atau lebih tinggi ya tapi mungkin perlu ya 

kesejahteraan itu lebih ditingkatkan lagi. Meskipun di sini sudah ada 

untuk kesejateraan kesehatan itu menggunakan BPJS itu sudah belum 

lama juga, kemudian setiap tahun ada tambahan misalnya gaji untuk anak 

sekolah tapi kan mungkin lebih ditingkatkan kualitasnya ya jumlahnya, 

itu mungkin. Ya tapi kan kadang ini realistis juga ya kita kan seperti 

institusi pendidikan seperti ini kan banyak maju mundurnya naik 

turunnya itu kan tergantung dari bagaimana tadi promosi ke mahasiswa, 

kalau mahasiswa lebih banyak kan lebih sejahtera. Mungkin 

kekurangannya itu perlu ada usaha, usaha yang menghasilkan ya, 

sehingga incomenya tidak hanya dari mahasiswa yang sementara ini 

sudah difikirkan itu tapi realisasinya belum. Misalnya membuat suatu apa 

ya, usaha kantin yang lebih besar, ini kan kantinnya juga masih 

sederhana mungkin keuntungannya belum bisa maksimal kan gitu. 

Penulis  : Apa pentingnya memiliki nilai Islami bagi anda? 

Narasumber : Ya kalau itu tadi, sebagai landasan kita untuk hidup ya. Kita hidup itu 

kan punya tujuan, nah tujuan itu kita kan harus punya alat ya, alatnya ya 

dari nilai-nilai Islam itu. Jadi kita harus selalu menginternalisasi, 

berpatokan, berpedoman apa yang kita kerjakan itu harus mengacu pada 

ya sumber-sumber Islam tadi Alqur‟an Hadist itu tadi yang sudah 

diinikan oleh Muhammadiyah. Jadi landasan kita berpijak dalam 

keislaman itu di STIKES 'Aisyiyah ataupun saya pribadi itu berdasarkan 

apa yang sudah diajarkan di Muhammadiyah. Kebetulan orang tua saya 

juga dulu orang Muhammadiyah, kemudian saya juga di sini juga di 

Muhammadiyah itu 'Aisyiyah kan organisasi otonominya 

Muhammadiyah itu saya rasa itu menjadi jiwa dalam kehidupan sehari-

hari itu nilai Islamnya itu. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai Islami yang 

diajarkan? 

Narasumber : Ya kalau nilai-nilai Islami ya banyak ya caranya ya, paling tidak sholat-

sholat ibadah ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan, misalnya ada 

Tarawih ya kita ikuti sesuai Muhammadiyah. Kemudian nilai-nilai Islami 

dijalankan ya kita sholat tepat waktu, kalau bisa kita jama‟ah. Kemudian 

dalam berinteraksi dengan nilai-nilai Islami ya salaman dan sebagainya. 

Penulis  : Menurut Ibu apa perbedaan STIKES 'Aisyiyah ini dengan STIKES 

lain? 

Narasumber : Perbedaanya karena di Jogja kan ada sekitar 13 apa 15 ya, itu saya rasa 

beda ya. Kita di sini lebih tadi untuk menerapkan nilai-nilai Islaminya. 

Saya nggak tahu ya di tempat lain itu seperti apa tetapi kalau saya 
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melihat secara sekilas lebih apa ya, profesionalnya juga terlihat, 

Islaminya juga kalau saya mendengar juga kalau mhasiswa kenapa di sini 

ya karena ada muatan-muatan Islaminya. Kemudian ada di sini itu 

mahasiswa harus apa itu baca Alqur‟an harus mampu, karyawan jug 

apalagi ada pembinaan juga. Untuk karyawan itu kita ada setiap hari 

Senin baca Alqur‟an itu bagi yang belum bisa kan tidak semuanya yang 

masuk di sini mesti pinter ya, itu dibina, kemudian ada jama‟ah Baitul 

Arqam, itu semacam pelatihan kepemimpinan setahun sekali baik untuk 

pimpinan, dan untuk karyawan, dosen itu disendirikan, itu kerja sama 

dengan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Kader itu kita diinapkan diberi 

ya hal-hal yang terkait dengan keislaman. Jadi kalau ketika malam sholat 

itu ketika pelatihan di situ kita malam juga dibangunkan sesuai dengan 

nantinya sehari-hari harus diterapkan seperti itu. 

 

6. Wawancara 6 

Narasumber : Hadiroh 

Tanggal 02 Februa 2016  

Waktu 11:20 WIB 

Jabatan  : Dosen Ke'aisyiyahan tahun 1963 

Penulis  : Seberapa dekat hubungan Ibu dengan Bu Warsiti? 

Narasumber : Oh sangat-sangat dekat ya karena dia itu juga salah satu kader kan 

waktu dulu saya kan ngajar di sana ya. Ngajarnya ngajar Ke'aisyiyahan, 

pokoknya kalau yang pintar-pintar itu nggak usah cari pekerjaan yang 

lain-lain bisa di STIKES ini saya bilang. Bu Warsiti itu termasuk orang 

yang sangat pintar, pintar sekali dia itu dan bukan hanya pintar saja ya 

sangat-sangat sederhana. Bu Warsiti itu waktu sekolah nggak pernah 

yang namanya itu pake bedak atau make up itu sehingga pada waktu itu 

dia sangat terkesan sekali pada saya “pokoknya itu saya nggak bisa lupa 

sama bu Hadiroh” soalnya pada waktu mau wisuda itu kan semua 

pakaiannya bagus-bagus sekali ya wong namanya anak-anak masih 

muda, dia itu sangat polos nggak pakai apa, nggak dandan seperti biasa 

padahal dia nanti akan pidato sebagai wisudawan mewakili, nah itu saya 

masukkan ke kamar mandi saya bedakin saya lipstikin ya gitu nggak 

aneh-aneh dan sampai sekarang masih ya kesederhanaannya terlihat. 

Kalau kepemimpinannya dengan mahasiswa itu juga seperti itu. Waktu 

itu saya ngajar bu Warsiti dia masih AkPer Dia pertama kali AkPer 

kemudian disekolahkan sebagai dosen. Kemudian dia itu nggak seperti 

saya ini pejabat, sama mahasiswa itu ya seperti anak. Saya senang sekali 

waktu pemilihan waktu dia mau menjadi Ketua STIKES itu kan saya 

masih di BPH STIKES, pokoknya kalau bisa itu mencari yang tahu persis 

setidak-tidaknya kalau dia almamater itu mau meningkatkan 

almamaternya dan itu ya terbukti begitu lah jadi dalam bagaimana dia 

memimpin ya meskipun ada dosen-dosennya dulu dia ya yang tidak jadi 

pimpinan tapi ya nggak papa. 

Penulis  : Peran bu Warsiti di dalam organisasi 'Aisyiyah sendiri seperti apa? 

Narasumber : Tadinya dia itu di MPK (Majelis Pendidikan Kader) 'Aisyiyah ya, 

sebelum dia jadi Ketua, dia waktu itu sebagai wakil direktur belum jadi 



227 

 

pusatnya artinya belum jadi Ketua seperti sekarang ini. Setelah dia 

menjadi Ketua STIKES yang seperti ini ya dengan sendirinya ya bisa 

nyambi di organisasi akan tetapi perannya dalam meningkatkan 'Aisyiyah 

ini dia bekerja sama dengan saya, saya sekarang di Griya Lansia 

'Aisyiyah Baithul Rahmah. Itu kerja samanya itu setiap tiga bulan sekali 

kita melakukan kegiatan di sana itu semua yang mengcover. Artinya dia 

itu karena sekarang sudah di STIKES terus nggak memperhatikan 

'Aisyiyah lagi itu ndak, sangat memperhatikan, semua kegiatan 'Aisyiyah 

di sana entah itu Majelis Tabligh dan lainnya mesti dia ada. 

Penulis  : Bagaimana hubungan anda selaku rekan-rekan 'Aisyiyah dengan Bu 

Warsiti sebagai pimpinan perusahaan? 

Narasumber : Sangat baik, bu Warsiti itu sangat tahu bahwa 'Aisyiyah itu adalah 

organisasi sosial bahwa 'Aisyiyah itu adalah organisasi yang misalnya 

tidak punya dana untuk kegiatan-kegiatan ya itu dia harus ada pimpinan 

amal usaha yang mempunyai dan ada kebijakan, misalnya ada siswa yang 

harus praktek untuk lansia, ya ke lansia ini untuk praktek 'Aisyiyah. Jadi 

kita itu menjadi bagian dari sana, ceramah dari lansia. Kemudian untuk 

masalah yang lain itu juga seperti itu, masalah tabligh, masalah kesehatan 

'Aisyiyah itu istilahnya semua itu welcome ya sama bu Warsiti itu. Dari 

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah semuanya itu welcome, pada waktu saya jadi 

PP sana itu juga sangat menerima. 

Penulis  : Bagaimana proses bu Warsiti menjadi ketua STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Sebelum bu Warsiti itu karena belum ada yang megang pak Saifudin 

lantas mikir-mikir perempuan banyak, kalau masih ada SDM perempuan 

yang mampu mbok kita menampilkan. Ya prosesnya itu lewat pemilihan, 

di sana ada seperti senat atau apa gitu ya kan ya kebetulan suara 

terbanyak bu Warsiti, kemudian ada tiga calonnya, yang terbanyak 

suaranya dari ketiganya itu nanti suaranya akan diajukan untuk ketua 

STIKES nah itu bu Warsiti. 

Penulis  : Bagaimana kepemimpinan Bu Warsiti di STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Kepemimpinan bu Warsiti itu egaliter ya, sama rata. Saya senang 

istilahnya arif tetapi semua orang meskipun dia itu dekat semua orang 

tidak lantas mengurangi kewibawaan beliau sebagai pemimpin. Artinya 

dia tahu bagaimana bersikap bagaimana dia harus dengan sesama guru, 

mahasiswa, dengan sesama Universitas yang lain. Ya itu memang pinter 

anaknya, kalau dia mau aja sekolah itu S2 nya di martility itu berapa 

tahun cepet lulus, ya cuma itu karena dia mendapat amanah dia 

mengemban amanah jadi dia menerima. Saya pernah katakan “Kamu 

piye kok yang lain sudah sekolah kamu sendiri belum?”, masih muda ya 

masih ada waktu artinya kalau kesempatan untuk sekolah itu. Yang 

menonjol dari kepemimpinannya itu kebersamaannya, istilahnya kan 

kalau sebagai manajer itu manajer kan bagaimana dia bisa membagi 

tugas sampai habis artinya dia hanya ngontrol tapi dia itu jadi semua itu 

merasa punya tangggung jawab besar. Jadi staf masing-masing itu punya 

tanggung jawab besar karena kepiawaiannya bu Warsiti itu 

mempercayakannya itu, jadi kalau percaya ya percaya penuh. Sehingga 

orang kan kalau dipercaya penuh kan orang itu akan benar-benar 
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bekerjanya itu. Itu membaginya itu istilahnya kebersamaan akan tetapi 

kebersamaan memajukan semuanya itu ada keinginan untuk memajukan 

nggak ada sesama teman yang iri itu saya lihat di situ. 

Penulis  : Hambatan dan tantangan yang dihadapi bu Warsiti sebagai pemimpin  

Narasumber : Ya itu dia merasa masih muda, pengalamannya masih istilahnya itu ya 

mimpin STIKES dalam keadaan teman-temannya sebaya, ha itu kan 

untuk mengembangkan semuanya itu ya ingin mengembangkan, 

'Aisyiyah juga memberikan seperti tugas kepadda bu Warsiti untuk 

menjadikan STIKES 'Aisyiyah ini sebagai Universitas, kita harapkan ya 

izinnya sudah keluar kalau yang saya dengar. Karena memang 

kepercayaan dari Menteri Pendidikan dulu ya sekarang kan Menteri 

Pendidikan tingginya itu kan orang-orang yang nggak teralu senang ya 

dengan Muhammadiyah, nah itu tapi Alhamddulillah karena memang 

istilahnya ini satu-satunya Indonesia itu ingin memiliki Universitas 

perempuan yang dikelola oleh organisasi perempuan. Alhamdulillah 

sudah eksis dalam segala bidang ya, kerja sama dengan luar negeri, 

dengan itu penilaiannya itu A1 ya itu yang namanya TB bekerja sama 

dengan Global Fund dulu itu dipegang oleh pemerintah DepKes, bekerja 

sama dengan DepKes yang jadi leadernya itu hanya A2 atau A3 tapi 

Global Fund mencoba bekerja sama dengan organisasi dan yang dipilih 

'Aisyiyah. Itu samapai hampir delapan tahun nilainya A1 terus, 

kepercayaannya bagaimana pengelolaannya, bagaimana program itu 

sampai full kepada masayarakat. 

Penulis  : Dalam pembangunan dan pengembangan STIKES 'Aisyiyah menjadi 

seperti sekarang ini dari manakah sumber dana yang didapatkan? 

Narasumber : Yang saya tahu pembangunannya itu adalah dibiayai dari 'Aisyiyah 

sendiri, artinya itu bisa mandiri. Kalau yang sekarang pembangunan itu 

memang sana sudah ada perguruan tinggi se-Indonesia itu artinya uang 

pakai dulu ini, untuk membangun nanti kita ya misalnya. Akan tetapi ya 

memang istilahnya itu salah satu dari STIKES yang termahal. STIKES 

'Aisyiyah itu terkenal mahal, se-STIKES di Jogja Panti Rapih, Bethesda, 

paling mahal 'Aisyiyah tapi paling banyak peminatnya itu adalah 

'Aisyiyah, jadi dananya dari pemasukan itu. Waktu saya di sana kan saya 

jug ajadi bendahara ya, saya itu sampai heran mesti kita itu paling banyak 

siswa yang mau daftar dan samapi sekarang itu juga masih banyak sekali 

peminatnya. Terus juga kadang orang tua atau wali murid itu ya, kita 

tawari nanti berbicara degan mereka ditawarkan untuk wakaf bersama 

'Aisyiyah mau atau tidak, istilahnya itu ya menyumbang daam rangka 

untuk amal di bidang pendidikan begitu ya. Itu orang tua yang dari 

kalangan berada itu banyak juga yang menyumbang sebagai wakaf 

bersama 'Aisyiyah itu, tapi ya misal dia wakaf belum tentu terus anaknya 

bisa diterima di STIKES itu enggak ya, tetap yang masuk itu ya yang 

lolos tes sesuai yang sudah ditetapkan oleh STIKES bukan karena sudah 

bayar terus bisa masuk otomatis. Terus kalau dari alumni-alumni 

STIKES begitu juga nggak ya, sepertinya memang sumbernya ya dari 

mahasiswa yang masuk di STIKES itu sendiri dan akhirnya bisa seperti 

sekarang dikembangkan gedung dan lain-lainnya dengan dana mandiri. 
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Penulis  : Kekurangan apa yang dimiliki oleh STIKES 'Aisyiyah sekarang yang 

harus diperbaiki? 

Narasumber : Kalau menurut saya itu kekurangannya ya mesti semua itu ada 

kekurangannya, akan tetapi istilahnya bagaimana kita itu bisa 

meminimalisir kekurangannya itu ya artinya itu harus seimbang antara 

SDM dan SDA ya, orang-orangnya dan sumber daya yang ada ya, 

misalnya ada tiga deret ya di Ring Road itu Alma Ata itu punyanya Anas 

Purbaingrum ya, punyanya NU lah ya, sama Ahmad Yani itu gedungnya 

Ahamad Yani luar biasa memang, tetapi saya mengatakan selama masih 

bisa diterima di STIKES 'Aisyiyah mesti anak-anak akan menuju ke situ 

dulu, itu sejak dulu Alhamdulillah artinya masih menjadi tujuan utama 

dari para calon mahasiswa. Jadi mungkin ya kekurangannya kita 

berusaha saja untuk pengembangannya agar lebih besar lagi nantinya. 

Penulis  : Mengapa mengubah STIKES 'Aisyiyah menjadi UNISA?  

Narasumber : Jadi gini, kita itu mendapatkan satu tantangan waktu dulu saya masih di 

PP 'Aisyiyah itu ya memang namanya pak Saifudin Malik pokoknya 

'Aisyiyah harus punya Universitas, satu-satunya organisasi perempuan di 

Indonesia harus mampu mempunyai Universitas. Yang artinya sebagai 

embrionya ya STIKES ini. Dan ini juga kan sudah ada beberapa prodi ya, 

nah sekarang kemudian yang mau ditingkatkan kalau tidak salah 

fisioterapi sudah, kebidanan, keperawatan, tapi izinnya itu katanya sudah 

keluar tapi saya belum tahu betul. Tapi jelas ini memang keinginan 

'Aisyiyah dan keinginann Muhammadiyah untuk mengangkat nama 

perempuan bahwa perempuan itu mampu, organisasi itu mampu untuk 

mendirikan satu Universitas. Nantinya kalau jadi Universitas kita nggak 

tahu karena kan kalau jadi Universitas itu Rektor itu ada kriterianya ya. 

Karena bu Warsiti itu memang orangnya seperti itu, karena dia 

tanggungjawab sebagai pimpinan itu dia stafnya barengannya dia ya 

angkatan dia waktu itu di AkPer satu kelas itu suruh S3 semua dan dia 

sendiri nanti-nanti kalau sudah saya selesai menjabat sebagai Ketua, jadi 

dia itu nggak ambisi, nggak ambisi nanti saya akan mimpin Universitas 

dan STIKES ini tidak sama sekali, kalau saya melihat ya. Kalau orang 

ambisius ya itu mesti saya dulu yang sekolah, tapi tidak dia, “Saya sudah 

diberi amanah memimpin ini saya harus bagaimana amanah itu bisa saya 

laksanakan”, sehingga memang dia memajukan SDM dari angkatan dia 

semua. Karena saya sangat dekat ya saya anggap dia anak saya dan dia 

mengganggap saya seperti ibu ya, itu nggak ada ambisi untuk jadi Ketua 

tidak sama sekali, padahal dia kalau mau sekolah saja kan bisa ya. Bu 

Warsiti sangat berperan penting ya bagi pekembangan STIKES dan 

Universitas yang dirintis ini ya, artinya bagaimana dia mengembangkan 

SDMnya dari STIKES itu ya sehingga semuanya itu sekolah. Saya dulu 

ingat pesan saya pada Warsiti itu kalau bisa yang jadi pimpinan di sini itu 

adalah kader-kader dari sini bukan ngambil dari luar. Saya pernah nangis 

mbak waktu datang ke wisudaan ponakan saya bidan, karena di deretan 

ini semua murid saya, dari bu Warsiti, dari pembantu I II III, kemudian 

semua yang duduk di depan itu alumni, saya sampe “ya Allah bu Warsiti 
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sukses sekarang”, saya doakan pokoknya. Saya terharu karena yang 

duduk pake toga alumni dari sini semua.  

 

7. Wawancara 7 

Narasumber : Yuli Isnaeni, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom 

Tanggal 2016  

Waktu  11:18 WIB 

Jabatan  : Wakil Ketua II STIKES 'Aisyiyah 

Penulis  : Bagaimana sosok seorang Bu Warsiti? 

Narasumber : Bu Warsiti itu perempuan yang kuat ya, kuat  dalam arti dia itu 

mempunyai komitmen yang sangat kuat mbak dalam memajukan 

STIKES ini dan selalu reaktif ya terhadap peluang, terhadap koreksi, 

terhadap saran dan masukan itu langsung ditindaklanjuti. Begitu bu 

Warsiti dapat kabar apa gitu langsung ditindaklanjuti saat itu juga. Jadi 

tidak mau lama-lama, seperti saat ini ya kita itu dapat evaluasi tentang 

kita menjadi STIKES terbaik ya di Indonesia, baru saja diterima kemarin 

bahwa kita rangking 72 diantara Universitas di Indonesia namun 

STIKESnya itu kita nomer satu. Jadi Alhamdulillah di tahun ini kita 

sudah terbaik, nah begitu dapat berita itu kemudian langsung susun 

strategi akan kita publikasikan bahwa kita itu sudah tercapai apa yang 

menjadi visi misi kita di tahun 2016 menjadi STIKES terbaik. Kemudian 

sudah dibuat rencana ini, rencana itu, humas harus bagaimana, bagian 

kerja sama harus bagaimana, dan seterusnya itu sosok beliau seperti itu, 

jadi kuat, tanggap terhadap respon apapun gitu ya, setiap situasi apapun, 

yang ketiga kuat terhadap tekanan karena saya kira beliaunya itu cukup 

stres ya, stres itu bisa diawali dari karena sebagai pucuk pimpinan ya 

untuk punya visi yang tidak main-main ya menjadi STIKES terbaik di 

Indonesia itu kan juga tidak main-main, dia cukup kuat menghadapi 

segala tantangan baik internal sendiri maupun dari luar, gitu mbak. 

Seperti itu sosoknya sangat kuat.  

Penulis  : Bagaimana kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Oh jadi saya kira bu Warsiti sudah mempraktekkan semua fungsi 

manajemen itu lho mbak, dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, 

pendelegasian, pengarahan, maupun evaluasi atau atau kontrol ya saya 

kira itu semua fungsi manajerialnya sudah dilakukan. Bahkan itu tadi 

dengan semangat yang kuat itu kita selalu bahkan cepat sekali fungsi itu 

dilakukan, jadi kalau sudah rencana ini belum tercapai maka cari rencana 

yang lain, atau cari jalan lain bagaimana agar dapat tercapai, dan 

dituntungguin sama beliau bahwa harus sampai beliaunya tahu “Oh ini 

harus dilakukan”, dipastikan kayak gitu. Dulu sudah nampak dari waktu 

muda dia juga selalu mengkoordinir temannya, selalu mencetuskan ide-

ide, pokoknya beliau itu sudah nampak kalau akan menjaadi pemimpin 

itu nampak ya, jadi artinya membuat satu kelompok belajar, pergi 

kemana pasti dia ketuanya kayak gitu itu lho, selalu memberikan apa itu 

namanya usulan untuk kampus mewakili teman-temannya kayak gitu. Bu 

Warsiti juga dulu pernah jadi ketua asrama waktu jadi kami kan dosen 

muda itu di asrama dulu mbak, nah waktu itu menjadi koordinator 
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asrama dalam hal kegiatan pembelajarannya ya mbak, kalau yang urusan 

rumah tangga kan ada ibu asrama, seperti menjadwal pengajian, 

kemudian baca Al-Qur‟an, jadi imam, dan sebagainya gitu mbak. 

Penulis  : Karakter atau sifat kepemimpinan positif apa yang dimiliki oleh Bu 

Warsiti? 

Narasumber : Tangguh, iya tangguh. Dia itu tidak pernah merasa lokro itu tidak 

pernah, jadi selalu menunjukkan kegigihannya, ketangguhannya lah 

dalam memimpin itu ya. Kalau saya mungkin ah sudah capek gitu haha 

kalau beliau nggak pernah, terus maju, ya gitu lah mungkin ya yang 

harus kita contoh itu ya. Kalau kita kan kadang-kadang hambatan 

emosional itu sudah menjadi “Piye yo”, kalau dia enggak, pokoknya 

maju terus gitu. 

Penulis  : Bagaimana hubungan anda selaku rekan kerja/karyawan dengan Bu 

Warsiti sebagai pimpinan perusahaan? 

Narasumber : Secara personal saya teman satu angkatan sama beliau ya, dan saya itu 

secara personal sangat akrab ya ketika jadi mahasiswa kami itu saya suka 

ke tempatnya bu Warsiti, bu Warsiti jug ake tempat saya nginep di 

tempat saya secara personal. Karena disamping itu saya relatif lebih 

mudah ya mbak, karena sejajar gitu ya dalam hal berpendapat dan 

sebgainya, tapi saya juga menghormati beliau karena beliau saat ini 

didudukkan sebagai ketua ya walaupun saya teman tapi saya harus tahu 

posisi saya kan sebagai bawahan beliau juga saya mensupport apa yang 

jadi program beliau sesuai ddengan job yang diberikan kepada saya gitu 

mbak. 

Penulis  : Bagaimana sikap Bu Warsiti di dalam maupun di luar di tempat kerja? 

Narasumber : Saya kira santai ya, satai itu artinya tidak kemudian “Oh karena saya 

posisi ketua maka saya harus formalistik” itu nggak juga, jadi saya kira 

santai. Tetapi ketika harus menyelesaikan suatu pekerjaan ya anu tegas 

gitu mbak. Jadi misalnya kalau hubungan di dalam bekerja santai, tapi 

begitu harus menyelesaikan pekerjaan dibatasi dengan deadline itu tegas 

dia. Tapi kalau di luar itu ya santai daia kekeluargaan, kami bisa main 

berkunjung kemana-mana bahkan sampai ke bawahan-bawahan itu biasa 

dikunjungi, kita suka main kesana bu Warsiti juga main ke tempat saya, 

kadang-kadang juga bu Warsiti ngantar saya pulang adahal bu Warsiti 

posisinya Ketua ya kadang-kadang saya diantar, sama teman-teman lain 

juga begitu ya sosialnya itu sama aja kayak teman gitu. 

Penulis  : Bagaimana kedekatan Bu Warsiti dengan karyawan? 

Narasumber : Saya kira cukup dekat mbak artinya dalam hal sosial ya kalau misalnya 

ada yang keluarga meninggal ya datang, melahirkan ya datang, kalau 

tidak sempat ya mungkin bertelfon, kalau nggak sempat mungkin kan 

kita suka ada ngasih tanda cinta itu uang, ngasih sumbangan itu ya sudah 

nanti dikasihkan, kalau tidak sempat datang ke rumah ya dikasihkan pada 

saat masuk, disms diucapi gitu aja mbak. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika anda menemui kesulitan dalam 

bekerja? 

Narasumber : Memberikan saran atau masukan, mencarikan solusi. 
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Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti ketika motivasi kerja anda menurun 

dan bagaimana cara Bu Warsiti memotivasi karyawan? 

Narasumber : Kalau kita sedang ini ya kadang-kadang kemudian mengingatkan 

kembali ya menyemangati kembali lah dengan cara melalui sms, kan kita 

punya grup-grup ya mbak banyak grup ya nanti di grup itu kemudian 

diingatkan dengan beliaunya untuk mari kita tetap semangat dalam 

bekerja karena bekerja bagian dari ibadah, membesarkan perserikatan, 

dan sebagainya begitu. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti seorang yang menginspirasi? 

Narasumber : Iya menurut saya menginspirasi mbak, jadi itu tadi cara kerjanya yang 

tidak mudah menyerah, kemudian mudah respon terhadap misanya ada 

apa dari luar masukan, saran, atau peluang itu cepat ditangkap gitu ya. 

Cuma tidak semua orang bisa mengikuti mbak, saya aja haduh cuek-cuek 

aja, kalau bu Warsiti itu sudah berpikir kemana-mana gitu. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan yang 

berprestasi baik? 

Narasumber : Yang pertama mungkin diselamati ya, secara tidak kemudian materi ya, 

selamat gitu ya sudah berprestasi. Kalau di sini kan memang ada ini ya 

mbak ada apa namanya sistem reward, jadi rewardnya itu pasti akan 

mengikuti kalau prestasinya itu baik ya otomatis sistem yang ada di sini 

akan mengikuti, misalnya kenaikan tunjangan, atau diberi apa ya ya 

katakanlah pernah ya ada yang berprestasi dalam hal penyelamatan 

gedung ini. Kalau berprestasi otomatis ada sistemnya, yang rajin masuk 

tertib itu juga ada rewardnya, yang berkinerja baik juga ada rewardnya 

gitu juga. 

Penulis  : Sanksi apa yang diberikan Bu Warsiti bagi rekan kerja/karyawan 

apabila membuat kesalahan? 

Narasumber : Satu mungkin diingatkan ya mbak, kita kayaknya beum pernah 

memberikan sanksi ya, paling minimal mengingatkan, eh ditanya dulu 

kenapa begitu kemudian mengingatkan, kalau sudah susah diingatkan ya 

mungkin dipanggil gitu aja mbak dibuatkan berita acara aja bahwa 

pernah dilakukan pemanggilan, kemudian kalau sudah dipanggil apa 

rencanamu untuk memperbaiki ini, tulis rencananya satu dua tiga gitu ya 

udah berarti kamu berjanji dala tulisan ini bahwa kamu akan 

memperbaiki kesalahanmu akan apa pada seterusnya gitu aja. 

Penulis  : Apa yang dilakukan Bu Warsiti bila rekan kerja/karyawan datang 

terlambat? 

Narasumber : Oh langsung diingatkan kalau itu. Nah itu diingatkan kalau terlambat, 

kalau sering izin itu dicari kenapa nggak izin gitu ya, suka ditanya 

kangsung, disms, atau ditelfon sedang dimana ngapain gitu. 

Penulis  : Kritik apa yang ingin anda berikan terhadap kepemimpinan Bu Warsiti? 

Narasumber : Sebenarnya secara umum bagus ya mbak artinya dalam hal apa 

namanya kepemimpinannya itu bagus secara umum dan menginspirasi 

tapi mungkin karena cuma kesan ya, ya mungkin itu karena kesan orang 

itu kan berbeda-beda ya, kesan orang kadang tegas itu kemudian 

diartikan marah. Padahal dia itu tegas itu sebenarnya baik gitu lho mbka, 

tapi mugkin kesan pertama kok marah tapi mungkin setelah itu ya sudah 
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nggak ada permasalahan sih sebenarnya dengan beliaunya itu tapi 

mungkin orang terkesan nek tegas itu marah padahal sebenarnya enggak, 

begitu habis marah ya biasa nanti jajan bareng gini-gini gitu biasa gitu 

aja. 

Penulis  : Bagaimana cara rekan kerja/karyawan dalam membantu 

mengembangkan STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Mereka akan bekerja sesuai dengan tanggung jawabanya masing-

masing mbak, jadi artinya sesuai job masing-masing karena setiap orang 

kan punya uraaian tugas ya, nah dengan uraian tugas di setiap masing-

masing itu dkerjakan dengan sebaik-baiknya itu artinya akan membantu 

perkembangan STIKES, di humas yang kerjaannya promosi dengan 

sebaik-baiknya ya itu nanti datang akan ada penilaian terhadap STIKES, 

STIKES terkenal dimana-mana itu contohnya seperti itu.  

Penulis  : Apakah rekan kerja/karyawan merasa takut apabila Bu Warsiti datang 

untuk mengecek kerja? 

Narasumber : Kalau saya sendiri sih enggak, kalaupun saya bersalah pasti saya akan 

“Bu saya belum mengerjakan ini”, saya belum pernah merasa takut. 

Penulis  : Bagaimana peran Bu Warsiti terhadap pengembangan STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Saya kira bu Warsiti banyak mempunyai jaringan ya mba, jaringannya 

itu sudah nasional ya, bu Warsiti itu punya jaringan dimana-mana artinya 

melalui forum rektor, walaupun belum rektor tapi sudah ikut forum 

rektor beliau itu, jadi dia kenal dengan rektor-rektor yang lain kemudian 

dengan organisasi profesi PPNI, dengan Asosiasi Institusi itu bisa 

institusi pendidikan bidan, pendidikan perawat, bisa dengan oraganisasi 

'Aisyiyah, Muhammadiyah gitu ya, melalui kan beliaujuga berada duduk 

di kepemimpinan 'Aisyiyah ya ada di Lembaga Penelitian itu dengan 

duduk di sana itu kan ikut kiprahnya 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah sendiri 

punya apa namanya, mitra di luar negeri ada JHU, ada TB Care, dan 

sebagainya yang dari Global Fran itu kan kemudian ada program yang 

bisa dibawa ke sini untuk disinergikan dan untuk membesarkan STIKES 

ini, itu salah satu contoh kecilnya. 

Penulis  : Nilai-nilai apa yang selalu Bu Warsiti tekankan ke pada para rekan 

kerja dan karyawan? 

Narasumber : Nilainya adalah selalu bagaimana berbuat yang terbaik untuk STIKES 

ini dan selalu ini umm apa namanya, harapannya itu bekerja itu dilanasi 

dengan passion, jangan bekerja itu hanya karena keterpaksaan tapi ya itu 

pekerjaan saya saya cintai kayak gitu lho, harapannya seperti itu sehingga 

dengan sepeti itu kan kita bekerja dengan senang hati ya tidak bekerja itu 

untuk mencari uang ndak ya tapi dengan ibadah, ada passion gitu lho 

mbak biar pekerjaanya itu tidak berat, kalau sudah ngggak passion  kan 

males gitu ya. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan? 

Narasumber : Tidak tahu ya mbak, sebenarnya kami itu mungkin sudah termodali 

sejak awal, kami kan angkatan saya, bu Warsiti itu kan juga kan alumni 

ya mbak, sejak kita bersekolah di sini sama-sama masuk itu ya sudah 

tertanam dengan sendirinya bagaimana kita itu harus bekerja di 'Aisyiyah 
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ini ya, jadi kita tidak pernah apa keluar dari sini ya kalaupun mungkin 

gajinya belum sama dengan PNS kita nggak pernah pengen keluar 

ndaftar PNS itu nggak pernah. Ya jadi mungkin kita semua itu sudah 

terpatri mungkin ya karena kita selain bekerja di sini itu kan jug 

amengembangkan 'Aisyiyah juga di luar ya ikut menjadi anggota 

'Aisyiyah, di sana juga menyelenggarakan kegiatan untuk masyarakat, 

jadi ya penanamannya seperti apa ya kan mungkin sudah tertanam sejak 

waktu mahsiswa kali ya sejak itu dan kemudian kita pupuk ya, cara 

memupuknya ya mungkin tadi karena bekerjanya dengan passioon 

mungkin aku ya senang di sini, yang menjadi pekerjaannya saya kerjakan 

dengan sebaik-baiknya, di akhir kepemimpinan say amudah-mudahan 

naik khusnul khatimah dan lain-lain gitu itu lho mbak. 

Penulis  : Apakah Bu Warsiti pernah mengalami kekerasan dalam bekerja atau 

diskriminasi gender selama menjadi pemimpin STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Oh tidak, ndak ndak ada mbak. 

Penulis  : Apa pendapat anda tentang STIKES 'Aisyiyah kini? 

Narasumber : Saya kira STIKES 'Aisyiyah sudah sangat maju mbak, karena saya itu 

mengikuti dari kecilnya, dari 2003 itu masih berada di satu tempat saja 

sekarang sudah besar seperti ini, dengan gedung yang menurut saya 

sangat bagus ya mbak, bersihnya juga luar biasa, kemudian banyak 

prestasi yang sudah diraih, jadi kemajuannya sangat pesat di seluruh 

bidang ya, baik pendidikannya, penelitiannya, pengabdian 

masyarakatnya, kegiatan-kegiatan untuk peningkatan SDM, kegiatan 

dalam bentuk iternasionalnya juga sudah banyak, partisipsi kita di 

internsional luar negeri yang join riset, summer camp, pertukaran staf, itu 

sudah sangat maju sekali, sehingga makanya ini kita mendapatkan 

peringkat 72 itu mbak, STIKES nomer satu di Indonesia lho mbak, kalo 

yang lain kan Universitas, peringkat nomer 72 itu kan sangat luar biasa 

itu kan yang menilai pemerintah bukan dari kita, kan merek menilai dari 

kita, menilai dari trade record penelitian kita dari DIKTI kan mereka 

tulis sekian, manajemen kepemimpinan SDM kita, dosen-dosen kita ada 

sekian itu kan laporan data yang mereka cari sendiri bukan mereka yang 

menyerahkan gitu mbak. 

Penulis  : Kekurangan apa yang dimiliki oleh STIKES 'Aisyiyah sekarang yang 

harus diperbaiki? 

Narasumber : Kalau kekurangannya itu apa ya, ini mungkin karena kita tumbuh dari 

kecil ya dari dulu itu kan memang kita itu sangat, karena memang 

scoupenya masih kecil ya sehingga itu mungkin kami rekan kerja kita 

kan semakin besar kemudian cakupannya semakin luas, itu mungkin 

yangharus diini kembali adalah bagaimana kita bisa bersilaturahmi 

dengan semua karyawan ya beserta keluarganya, ya itu mungkin dalam 

satu forum. Sebenarnya kita sudah ada cuma mungkin belum optimal, itu 

yang mungkin harus disatukan, kalau secara interpersonal perunit 

mungkin bagus ya, tapi mungkin satu unit dengan yang lainnya bisa jadi 

satu prodi dengan yang lain belum detil mengenal, misalnya KaProdi ini 

tahu nggak petugas yang ada di laboratorium miliknya D3, tahu tapi 

mungkin tidak akrab, kalau dulu kan campur mbak kita tuh kayak 
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keluarga ya suka bareng-bareng itu. Ya itu sih tidak tuntutan tujuan 

menjadi bareng-bareng yang penting kan saling menghormati atau tidak 

itu aja. 

Penulis  : Apa pentingnya memiliki nilai Islami bagi anda? 

Narasumber : Saya kira orang Islam itu tentunya akan menjadi anu ya, bagaimana kita 

kan mengamalkannya itu kan menjadi landasan betapa kita kalau tidak 

punya agama itu kan akan menjadi buta tidak terarah ya, dengan kita 

berIslam seperti itu kan di sana sudah diajarkan ada Alqur‟an ada Hadist, 

ada ajaran-ajaran yang boleh dilaksanakan, wajib, makruh, sunnah, dan 

sebagainya sudah dituntunkan dalam setiap aspek kehidupan sehingga 

nilai Islam itu menurut saya itu menjadi panduan yang bagus untuk 

bagaimana kita mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya 

mbak kita kerja di sini kebetulan intitusinya Islam sehingga suasana 

keIslamannya itu nampak di sini kita bisa mengikuti itu bagi yang masuk 

itu kan bisa mengikuti mungkin yang semula ibadahnya kurang kuat akan 

menjadi lebih kuat seperti itu ya, yang sudah di sini lama ya semakin 

memperkuat, dan harapannya kepuasan kebahagiaan hidup itu tidak 

hanya di dunia ya karena kalau di sini bekerja mungkin dapat uang gitu 

ya tapi juga ibadahnya terjaga dengan kebiasaan-kebiasaan sholat, 

kebiasaan bagaimana bergaul dnegan akhlakul kharimah, dan seabgainya, 

harapannya akhiratnya juga tercapai gitu lho mbak. 

Penulis  : Bagaimana cara anda untuk menerapkan nilai-nilai Islami yang 

diajarkan? 

Narasumber : Menerapkan ya kita itu ada pedoman hidup warga Islam 

Muhammadiyah, di sana itu banyak hal ya mungkin tata cara bergaul, 

tata cara bekerja gitu ya, kemudian tata cara semua ya jadi kita itu hidup 

di sini ada panduan mbak, berkeIslaman itu ada panduannya, bagaimana 

misalnya menyapa laki-laki perempuan oh iya tidak boleh salaman itu 

dan sebagainya kan adaab sehari-hari, kemudian sholat tepat waktu, 

kemudian di situ ada pengajian itu kan juga termasuk cara 

mengamalkannya, kemudian tidak hanya di sini tentunya di rumah juga 

menjadi kebiasaan seperti itu mbak. Jadi apa yang kita dapatkan di sini 

karena di sini kan kita banyak dapat pembekalan juga, itu tidak hanya 

kaitannya dengan Islam, taqwa, dan sebagainya tapi juga ilmu-ilmu yang 

lain itu artinya ya ilmu untuk bermasyarakat dan sebagainya sehingga 

kita ya bermasyarakatnya baik itu tidak hanya di sini tapi di rumah juga 

demikian. Menghornmati tetangga pokoknya semua hidup sehari-hari itu 

menjadi bagian dari itu. 

Penulis  : Dalam pembangunan dan pengembangan STIKES 'Aisyiyah menjadi 

seperti sekarang ini dari manakah sumber dana yang didapatkan? 

Narasumber : Sumbernya itu satu dari mahasiswa, dua dana dari BPH atau Yayasan, 

tiga dana dari pemerintah, dana dari pemerintah itu bisa berupa hibah, 

hibah itu ada hibah PHKI, ada hibah PHPPTS, ada hibah K3, itu yang 

hibah-hibah institusi, kemudian hibah penelitian dosen, jadi dosen itu 

meneliti diberi 10.000.000, 15.000.000, dan sebagainya dengan cara kita 

mengirim proposal, hibah pengabdian masyarakat, kemudian beasiswa 

untuk studi lanjut yang sampai 1 M itu kalau ke luar negeri itu ya mbak, 
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atau yang 600.000.000 dan sebagainya, hibah beasiswa dalam negeri jadi 

dosen-dosen S3 kita itu dibiayai oleh pemerintah juga, beasiswa bagi 

mahasiswa kita yang sedang studi ini kan ada beasiswa dari Kopertis gitu 

ya, kemudian ada juga hibah dari organisasi profesi kalau dosen itu 

menulis penelitian tentang apa kita kirimkan ke organisasi profesi 

AIPNIM atau AIPNIMA nanti dapat bantuan penelitian, kemudian dari 

DIKPORA ada juga, kemudian dari LPP 'Aisyiyah PP 'Aisyiyah untuk 

penelitian mahasiswa maupun dosen, kemudian ada hibah dari PemDa, 

mahasiswa kita itu ada yang dapat dari Gerbang Raja, dari PemDa 

Kalimantan, kemudian ada juga dana dari BKKBN, ada juga dana dari 

kayak Nestle gitu mbak, terus apa lagi ya perusahaan-perusahaan kayak 

gitu itu, kemudian dari bank, kerja sama bank Syariah, Mandiri, atau 

bank BRI konvensional juga memberikan dana beasiswa kepada kita atau 

dalam bentuk lain misalnya membelikan mobil, membeikan LCD, dan 

sebagainya. 

 

8. Wawancara 8 

Narasumber : Bapak Rishadi 

Tanggal 2016  

Waktu 18:20 WIB 

Jabatan  : Suami Ibu Warsiti 

Penulis  : Kapan bapak menikah dengan ibu Warsiti?  

Narasumber : Menikah tanggal 23 Desember 1995, saya Rishadi, saya guru di SMK 

Negeri I Seyegan. 

Penulis  : Bagaimana sosok bu Warsiti? 

Narasumber : Kami menikah sejak tahun 1995, kebetulan saat itu bu Warsiti juga 

dosen juga belum, jadi, bu Warsiti menikah dengan bapak ketika baru 

saja lulus sejak setahun D3, karena saat itu kebetulan lulus terbaik 

disekolahkan S1 dan S2 di UI. Jadi kami dulunya kan jauh dengan bu 

Warsiti usia kami berbeda sekitar 11 tahun, sehingga saya juga nggak 

tahu nanti menjadi dosen atau enggak,dulunya kita tidak pernah mikir 

gitu. Jadi kebetulan memang tipe bu Warsiti itu jauh dengan saya , kalau 

saya orangnya agak low, kalau dia kebetulan memang.. kalau di setiap 

sejak SMA itu dapat rangking, sejak SD, SMP sedangkan saya sendiri ya 

biasa jadi di SMA normal. Ketika kami menikah saya sudah PNS sejak 

tahun 1988, lalu menikah dengan bu Warsiti baru D3, ahli madya yang 

sudah lulus kemudian lulus terbaik ada wacana ada untuk bisa menjadi 

staff pengajar diperguruan tinggi, saat itu masih Akper 'Aisyiyah, 

syaratnya harus SI paling tidak, setelah menikah tahun 1998 kalau nggak 

salah di SI saat itu kita baru punya anak, tapi saya sangat percaya setiap 

dia ada kesempatan sekalipun pulangnya ya satu dua bulan sekali tapi dia 

slalu menyempatkan pulang dan Alhamdulilah waktu itu SI pun 

prestasinya di UI terbaik, tertinggi. Ya saya melihat potensi itu saya 

sebagai suami saya dorong sekalipun kita harus berpisah pas S1 lalu 

tahun 2004 lanjut S2 saya dorong, kebetulan orangnya juga tekun, gigih, 

semangat fastabikhul khairatnya tinggi, dan memang layak untuk 

dipercaya. Alhamdulilah saya bertemu istri saya saya juga mikir besok 
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apakah jadi rumah tangga atau enggak saat itu saya sudah S1 sudah PNS 

ketemu beliau, dia dari nol kemudian nyalip saya lalu bisa jadi dosen. 

Kemudian tahun berapa saya lupa. Ibu ketuanya yang lama dari UGM 

profesor Wailah beliau diaktifkan lagi di UGM sehingga, dulu ketuanya 

dia, kebetulan istri saya saat itu kurikulum saat itu istilahnya wakil ketua 

1 karena beliau tugas diserahkan ke dia Alhamdulilah dia bisa mampu. 

Sebelumnya dia selalu tanya, ketika saya dorong saya setuju, malah saya 

konsekuen apapun resikonya resikonya ditinggal sampai empat lima hari 

itu udah biasa tidak hanya diri saya anak – anak juga sudah biasa. Jadi 

saya melihat potensi yang ada di istri saya. Istri saya tidak pernah 

membayangkan punya kemampuan. Kalau yang saya lihat satu, dia tekun 

beribadah, pegangan religinya itu kuat, setelah proses ternyata dia punya 

latar belakang organisasi yang cukup baik dibanding saya sendiri malah 

kurang. Karena saya melihat potensi, saya nggak bisa maju, kenapa saya 

nggak mendorong yang lain yang bisa sepenuhnya saya saya dorong. 

Setiap tugas apapun dia slalu izin saya dan saya juga harus konsekuensi 

dari pimpinan yang dulunya kecil sekarang besar ya akhirnya dia harus 

mampu mengemban tugas dan menurut saya Alhamdulilah istri saya 

mampu, ketika bisa berkumpul bahkan saya guru saya punya teman-

teman guru yang ngajar heran karena sebagian teman pagi nggak sempat 

masak, saya nggak membandingkan ya beliau selalu menyempatkan tapi 

ketika dirumah semua pekerjaan rumah si kecil belajar dan sebagainya 

beliau, kalau sudah SMP dan SMA saya yang pegang ya karena 

kebetulan fak saya ada eksak matematika, fisika, tapi ketika si kecil 

untuk religi itu beliau dan alhamdulilah sikecil saya melihat kalau bukan 

ibu ya. Mungkin jodoh saya dan mungkin saya sebelum ketemu beliau 

saya tidak pernah meminta seseorang jadi istri saya jadi saya yang terbaik 

dari Allah. 

Penulis  : Bagaimana sosok bu Warsiti dalam organisasi? 

Narasumber : Ya itu kadang – kadang walaupun orang itu tidak bisa ikhlas 100%, 

mungkin contoh sempurna itu Rasulullah ya, di kampus sudah ketua, di 

Aipnema itu (Asosiasi Pendidikan Ners Muhammadiyah 'Aisyiyah 

Seluruh Indonesia) kemudian di AIPNI juga di dusun itu di RT di 

dasawisma itu ada kegiatan, bendahara dia masuk. Tapi ada lagi kegiatan 

kadang – kadang saya sampai “Bu, sampeyan kui kurang simple” 

kenyatanya dia dirumah nggak pernah ada waktu karena tugas kalau saya 

sudah mengizinkan dia baru kerja, dia punya misi di dusun ini kalau 

kumpulan ibu-ibu banyak yang non sekaliapun kurang dari 50 banyak 

yang kalau mau maghrib kadang – kadang terjang, nggak berhenti. Dia 

punya misi itu “Oke tak pegang” kalau karena itu ok saya setuju, betul itu 

maghrib pulang kalau belum pulang saya telfon. Jadi dia tidak sekedar 

hanya masuk atau mau tapi dia punya misi maka kalau punya misi yang 

bagus yang ideal kenapa nggak saya dorong. 

Penulis  : Bagaimana kepemimpinan bu Warsiti menurut Bapak di STIKES 

'Aisyiyah maupun di rumah? 

Narasumber : Kalau di STIKES 'Aisyiyah saya nggak pernah tahu ya. Tapi yang saya 

tahu bahwa sebagian besar orang – orang STIKES itu ya baiklah apa 
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karena dia pemimpin atau gimana, jadi dia sebagian besar itu teman. 

Saya nggak tahu persis, dan kalau sudah bersahabat jangan kan dikampus 

ya, teman dulu dulu pas kuliah SI sudah kenal seperti sedulur, ada yang 

dari Gresik, Semarang, Kalimantan Tengah itu kayak saudara sampai 

sekarang, sampai mantu pada dateng. Di kampus apa lagi, saya 

bandingkan dengan saya di SMK Negeri besar juga tapi tidak sehebat 

kekerabatan disana, tapi kalau kepemimpinannya saya tidak tahu. Tapi 

kalau di rumah walaupun saya ini imamnya tapi saya banyak belajar ke 

dia, kebetulan dia anak sulung sama adik – adiknya menggunakan dia 

sebagai acuan, dan saya juga memahami misalnya adiknya datang. 

Memang kayaknya dia menurut saya dia orang yang nggak pernah minta 

di depan, tapi mungkin karna kemampuan dan pribadinya. Kalau saya ya 

Alhamdulilah punya istri kayak ibu, anak-anak kalau sama saya gojek, 

kalau ibunya sudah marah anak diam, tapi ketika ndak ya mereka dekat 

semua, terutama si kecil. Kalau nyuruh belajar anak-anak itu takut tapi 

takutnya bukan kenapa-kenapa karena kalau butuh apa – apa ke dia. Saya 

melihat memang jiwa pemimpinnya ada, kan PPA dia, dari masjid dan 

sebagainya orang organisasi, apalagi diperguruan muhammadiyah itu. 

Kadang saya kok ibuk mau to kurang kerjaan, tapi ibu bilang dia nggak 

minta sebenarnya tapi kalau semua orang sudah menunjuk ya gimana. 

Ibu seorang yang tegas, kalau sudah enggak ya enggak. Jadi mungkin 

karna jodoh jadi saling menghormati, misal kalau anak-anak minta apa 

gitu kadang – kadang ibu bilang tidak ya pada nurut. 

Penulis  : Bagaimana kedekatan bu Warsiti dengan karyawan-karyawan STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Menurut kaca mata saya mulai dari satpam dekat semua karena dia 

dilahirkan di situ, pegawai yang lama dan yang baru walaupun sampai 

sudah pensiun sudah dekat. Kemudian disekolahkan sampe di S2 dan 

sebagainya jadi hampir semua bukan yang baru itu kita kenal semua, 

kebetulan disana ada family gathering itu seluruh karyawan istri atau 

suami dan anaknya sering ada acara. Pernah kita ke Jakarta, sebenarnya 

berganti – ganti, jadi ketika pas sekolah dia kan ambil S1 dan S2 dia 

nggak bisa ikut, pas ke Bali saya nggak ikut tapi anak-anak ikut, pas di 

Pelabuhan Ratu, itu saya pernah ikut kesana, pas di Telaga Sarangan kita 

nginep. Itu tiga tahun sekali. Kita dekat dengan yang lain sampai satpam 

istri suaminya itu istilahnya kita tahu, sampai pegawai – pegawai apalagi 

yang lama. 

Penulis  : Seperti apa komentar Bapak tentang perjalanan karir bu Warsiti 

menjadi Ketua STIKES 'Aisyiyah dan menjadi istri di keluarga Bapak? 

Narasumber : Tahun 1995 dia lulus, saat itu dia istilahnya dosen juga belom krena D3 

nggak bisa ngajar D3 istilahnya membantu atau asisten atau membantu 

saya nggak tahu. Tahun 1995 kita nikah terus tahun 1996 pas lahiran 

anak yang pertama itu ibunya disuruh S1 ke UI. Terus saat itu 

direkturnya bu Umu Hani, saya mengahadap bu Umu Hani, kita ingin 

ASI 2 tahun terus saya menghadap bu Umu anak saya kasian bu kalau 

delapan bulan ditinggal, kalau dibawa ke Jakarta repot ya ada sih 

tetangga di sana. Terus akhinya tahun depan kalau bulan yang sama anak 
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saya belum dua tahun. Tahun 1997 saya ngantar tes dan diterima, pas itu 

anak saya baru 20 bulan dan saat itu baru disapeh kalau dibawa susah, 

pas mendekati dua tahun ditinggal kemudian sekolah, saya juga tahu 

perjuanganya, kondisi ekonomi yang saat itu diirit – irit dan sebagainya 

pas-pas an untuk hidup disana. Sampai tahun 2000 lulus, setelah lulus itu 

kemudian aktif disini kurang lebih satu tahun saya lupa. Terus ketuanya 

ganti pak Udin, terus ketuanya bu Dawiesah yang sudah almarhum, dia 

juga kurikulum kemudian S2 kalau nggak salah 2004 jadi tiga tahun S2 

lalu satu tahun spesialisasi kalau nggak salah tahun 2007. Itu pulang 

ketuanya bu Warsilah, kemudian istri saya membidangi kurikulum lagi 

istilahnya wakil ketua 1. Kebetulan bu Warsilah itu ditengah jalan, dia 

kan profesor besar di UGM, dia meninggalkan STIKES. Saat itu 

penggantinya belum ada, karena belum ada pengganti, ditawarkan 

kepada saya kemudian ya sudah maju saja, walaupun banyak 

konsekuensinya rumah bayak ditinggal. Terus sampai masa gantinya 

habis tapi berikutnya ibu diangkat jadi ketua sampai sekarang, pemilihan 

ketuanya itu dari bawah. Kalau nggak salah presentasenya cukup tinggi. 

Kalau pilihan itu tidak sesuai dengan Badan Pengurus Harian (BPH), itu 

Alhmdulilah pada saat itu diterima jadi ketua, itu harus minta izin dari 

suami, saya selaku suami ya sudah ibu mampu ya tetep tak dukung siapa 

tahu bisa untuk menjadi motivasi anak. 

Penulis  : Bagaimana kedekatan bu Warsiti dengan anak – anak? 

Narasumber : Semua anak dekat. Kita ini tidak hanya dengan ibu atau saya kita dekat, 

kita selalu meluangkan kalau sore gitu anak saya yang kecil itu nggak 

usah jajan makan dirumah saja makan di rumah bareng, lauk tempe 

nggak masalah. Dan dari situ  kalau jajan di luar itu kita ngrasa itu di 

tempat makan itu biasanya ya pada cerita sendiri – sendiri sama ibunya 

ndengerin, cerita di sekolahan gimana, kalau enggak ya kita tanya. Anak 

saya yang SMA ceita sendiri, yang SMP juga, dan anak saya kan cewek 

cewek cowok. Anak saya 3 yang pertama cewek sekolah di psikologi 

UGM, yang kedua cewek SMP kelas 2. 

Penulis  : Nilai-nilai apa yang selalu Ibu tekankan ke anak – anak? 

Narasumber : Agama, nomer satu sholat, waktunya sholat ya sholat semua. Kita 

tekankan sholat jamaah satu keluarga, jadi seperti Maghrib ini kebetulan 

yang SMP kan belum pulang. Kalau ngumpul pasti sekeluarga, si kecil 

mesti iqomah. Jadi ketika ibunya di rumah memang menerapkan itu tapi 

ketika nggak di rumahpun sama. Yang kedua biasanya setelah Maghrib si 

kecil itu ngaji, karena ibunya ilmu tentang religinya terutama itu lebih 

bagus ya kalau beliau ada, ibunya yang ngajarin, kalau nggak ada baru 

saya. Kalau yang smp itu kalau sudah habis  Maghrib biasanya dulu kita 

bareng – bareng kalau sekarang yang ngaji sendiri kecuali yang kecil itu.  

Sampai nanti PR sudah selesai dikerjakan, sejak adzan Maghrib TV itu 

baru dihidupkan. Ya semuanya dia yang ngatur tapi ya bagus, saya 

ngikutin, kalau nggak begitu TV terus nanti, tabletpun dibatasi jadi satu 

jam selesai. 

Penulis  : Bagaimana cara ibu memastikan bahwa nilai-nilai tersebut 

terinternalisasi ke dalam diri anak-anak? 
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Narasumber : Kalau pulang kerja, misal pulangnya sore setengah enam, terutama si 

kecil baru kelas 1 SD, itu kebetulan kalau habis makan ibunya punya 

cerita – cerita yang istilahnya semacam kultum tapi bukan kultum cuma 

cerita – cerita tapi nanti ada kaitannya dengan religi. 

Penulis  : Bagaimana ibu membagi tanggung jawab dan membagi waktu sebagai 

pemimpin dan ibu rumah tangga? 

Narasumber : Sebenarnya nggak mudah itu, biasanya pagi sekitar jam setengah enam 

sudah bangun jam enam berangkat, ibu jam tujuh udah berangkat pulang 

jam empat sore kadang menjelang Maghrib, habis Isya‟ sudah biasa 

malah lama sering tugas. Karena itu ya konsekuensi saya, kan saya sudah 

mengizinkan untuk tugas – tugas yang berkaitan dengan itu ya, kalaupun 

dia ada kewajiban di luar kota, kemaren dia dari Bali baru sebentar ke 

Jakarta nah itu sudah biasa. Dulu sebelum jadi ketua kan ada izin, ketika 

saya mengizinkan itu kan berarti saya janji. Berarti tugas – tugas yang 

terkait dengan itu harus saya izinkan. Tetapi di luar itu ya ketika ada 

kosong seperti kemarin ada libur dua hari kita ke pantai. Kemudian yang 

tukang momong itu pulang nggak usah masak jad makan di luar, itu ya 

teknik – teknik saya dan ibu. Jadi ketika kita bisa ngumpul ya kualitasnya 

harus dijaga. 

Penulis  : Apakah pernah ada masalah selama bu Warsiti menjadi Ketua STIKES 

'Aisyiyah? 

Narasumber : Saya nggak tahu persis, tapi yang jelas banyak, pulang kadang – kadang 

gitu ibu selalu seger, hambatan dan tantangan pasti ada. Sebentar lagi kan 

ini akan menjadi universitas jadi nambah jurusan dan sebagainya. Ibu 

ngurusnya juga ke Jakarta, lembur itu kemarin akreditasi itu ibu pulang 

sampai jam sepuluh. Akreditasi yang keperawatan, ini sebentar lagi 

kebidanan, itu lelah, beban, ya itu ada ya kalau saya sudah dilalui saja 

berusaha semaksimal mungkin, yang jelas hambatan itu pasti ada, 

keluhan dan sebagainya. Jadi niatnya itu ibadah, karena saya sudah 

mengizinkan ya saya dorong, ketika ibu pulang sampe sore, habis itu 

empat hari ke Jakarta saya juga beban di rumah ngajarin belajar si kecil 

dan lainnya, tapi ya nggak papa karena niatnya ibadah, yang penting 

semua jalan, dan ketika ada waktu kosong dimanfaatkan pertemuan yang 

bekualitas anak – anak dan ibu ikut. 

Penulis  : Di dalam situasi apa ibu melibatkan Bapak dalam ikut mengurusi 

masalah STIKES 'Aisyiyah? 

Narasumber : Kalau masalah kampus biasanya nggak cerita, kalau saya ya paling 

yang penting sudah maksimal niatnya baik, karena biasa ya di posisi 

seperti itu ya namanya anak buah tidak semuanya senang, karena anak 

buah ada macam – macam, dan ada yang tidak nyaman dan sebagainya 

dan itu biasa. Jadi tingkat stresnya itu ya kadang – kadang ada. Jadi saya 

buat gimana tekniknya supaya dari segi beban bisa meringankan, paling 

nggak bikin ayem, saya tidak semakin memberatkan dan membebani, itu 

yang saya  usahakan. Di rumah sudah dibantu sama yang momong, ya 

Alhamdulillah saya bisa nganter sekolahnya, nganter lesnya 

Alhamdulilah tempat lesnya deket jadi saya kalau ngantar yang kecil 

agak mudah. Masalah pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapi masalah 
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itu, kalau masalah kampus kan sudah beda, ibu kalau ada masalah apapun 

cepet tidur, kalau saya nggak bisa kalau ada beban gitu susah tidurnya. 

Tapi kadang – kadang saya sharing gitu. Kalau ada masalah itu kadang 

ibu diam. Adik saya juga diam padahal lebih muda dari saya, tidak 

emosi. Jangankan masah keluarga, adeknya semua itu suka ke dia, 

bahkan bapak ibu mertua itu larinya ke dia juga, kakak saya kandung 

juga. Padahal jauh lebih muda dari saya sepuluh tahun empat bulan tapi 

memang sejak dulu ini anak kecil tapi kayak orang dewasa, kalau marah 

ya marah tapi nggak langsung. Biasanya kalau ibu – ibu kan reaktif kalau 

beliau enggak, santai aja. Kalau saya ada beban malamnya kepikiran 

tidur sulit. 

Penulis  : Apa yang Bapak lakukan ketika ibu mengalami kesulitan dalam 

bekerja? 

Narasumber : Saya akan berusaha bantu yang bisa tak bantu, tapi kalau tidak paling 

tidak saya tidak akan membebani. Mungkin ketika tidur saya bilang sama 

anak jangan diganggu ibu capek, kalau capek fisik ya dipijat sembuh ya 

mbak. Itu kan biasa dan itu biasa beban orang hidup ya, jangankan jadi 

pimpinan ya, nggak jadi pimpinan aja mesti ada. 

Penulis  : Menurut Bapak apakah hambatan atau tantangan yang ibu alami 

sebagai pemimpin perempuan? 

Narasumber : Kalau saya pemimpin nggak harus perempuan tapi dalam job – job 

tertentu sebaiknya laki – laki, pemimpin seperti perguruan tinggi bahkan 

presidan tidak harus laki – laki. Kenyataanya kadang – kadang 

perempuan lebih mampu, UGM sendiri ya ibu to. Memang dalam Islam 

bahwa pria untuk hal-hal tertentu ada job-job tertentu yang sebaiknya 

perempuan itu ada seperti rektor, kepala sekolah, presiden atau yang lain 

tidak masalah selama ada kapasitas dan kapabilitas ada kemampuan. Dan 

kenyataanya kayaknya memnag tidak selalu yang mampu itu pria. Secara 

syar’i imam itu saya, tapi permasalahan yang umum diligent ibunya, dan 

saya sendiri lebih enak. Saya sederhana, ketika anak-anak mengusulkan 

pak disini saja saya mau dan anak-anak itu kalau sudah dikasih alasan ibu 

yang rasio masuk itu ya nurut, nah saya kadang malah nggak mampu lho 

untuk menerangkan seperti itu. Ketika pengen jajan ya masak sendiri aja. 

Bagi saya wanita jadi pemimpin nggak masalah tidak harus laki-laki.  

Penulis  : Bagaimana Bapak menyebarkan informasi mengenai STIKES 'Aisyiyah 

yang sedang dipimpin ibu? 

Narasumber : Di STIKES ada humas pihak sendiri,  tapi saya sendiri lebih banyak 

diam di sekolah, tapi banyak-banyak teman yang tahu dan nitip anaknya 

kalau anak saya sekolah di sana gimana. Saya nggak pernah cerita tapi 

mereka tahu bukan karena saya. Jadi nggak tahu mereka itu tahu dari 

mana. Sampai ada teman yang ngajarnya awal saya pindah kesana, pada 

tahu. Dari situ saya nggak menyebarkan. Kayak bulan ramadhan dibuat 

jadwal imsakiyah dari situ kan ada istri saya nah saya minta kalender 

lebih, mungkin secara nggak langsung saya sebarkan juga. Kadang – 

kadang ada berita yang kurang pas saya luruskan kalau saya syi’ar promo 

sih enggak, jadi alamiah saja. 
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Lampiran V 

Dokumentasi Foto 

 

 

Gambar V. 1 Ibu Warsiti, S.Kp.,M.Kep.Sp.Mat 

(Sumber Data Primer, 2015) 

 

 

Gambar V. 2 Ibu Ns. Suratini, S.Kp.,M.Kep.Sp.KoM 

(Sumber Data Primer, 2016) 
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Gambar V. 3 Ibu Thiyas Yulia Purnamasari, A.Md. Sek 

(Sumber Data Primer, 2016) 

 

 

Gambar V. 4 Ibu Sri Sugesti, S. KM 

(Sumber Data Primer, 2016) 
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Gambar V. 5 Ibu Indah Dwi Artati, A.Md. 

(Sumber Data Primer, 2016) 

 

 

Gambar V. 6 Ibu Hj. St. Hadiroh Ahmad, BA 

(Sumber Data Primer, 2016) 

 

 

 



245 

 

 

Gambar V. 7 Ibu Yuli Isnaeni, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom 

(Sumber Data Primer, 2016) 

 

 

Gambar V. 8 Ibu Ismarwati, S.KM, S.ST, MPH 

(Sumber Data Sekunder, www.say.ac.id 2016) 
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Gambar V. 9 Bapak Rishadi 

(Sumber Data Primer, 2016) 

 

 

Gambar V. 10 berfoto bersama keluarga Ibu Warsiti 

(Sumber Data Primer, 2016) 
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Gambar V. 11 berfoto dengan Ibu Warsiti, S.Kp.,M.Kep.Sp.Mat 

(Sumber Data Primer, 2015) 

 

Gambar V. 12 berfoto bersama Ibu Hj. St. Hadiroh Ahmad, BA 

(Sumber Data Primer, 2016) 
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Gambar V. 13 foto STIKES 'Aisyiyah 

(Sumber Data Primer, 2016) 

 

Gambar V. 14 foto Kantor Pimpinan Pusat 'Aisyiyah 

(Sumber Data Primer, 2016) 
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