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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan penuh rasa bersyukur pada Allah SWT, kami selaku Panitia PBAK IAIN Kendari

dengan baik dan mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di kampus tercinta ini,
yang sebentar lagi akan mengikuti PBAK. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan,
kekuatan fisik dan kesabaran hati, sehingga dapat mengikutinya dengan baik guna meraih
keberhasilan, Amin.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali peserta berupa wawasan yang berkaitan
dengan kehidupan kampus, terutama bentuk dan cara belajar yang berbeda dengan cara
belajar di MA/SMA/SMK. Oleh karena itu peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan PBAK ini dengan baik.

Buku ini berisi antara lain Pedoman dan tata tertib PBAK yang harus diketahui dan ditaati
oleh peserta, berisi pula nama-nama pimpinan, dosen dan pimpinan organisasi
kemahasiswaan yang ada di IAIN Kendari ini.

Kami berharap kepada semua pihak kerjasama yang baik supaya kegiatan ini berjalan
sukses sesuai dengan harapan kita. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Buku Panduan ini
masih banyak kekurangan, karena itu semua saran akan ditampung untuk kesempurnaan
penyelenggaraan PBAK sekarang dan yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kendari, 08 Agustus 2017
Ketua Panitia,

HAMKA DWI SULTRA
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SAMBUTAN KETUA SEMA IAIN KENDARI

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Peserta PBAK yang kami cintai, selamat datang di kampus biru IAIN kendari, selamat
bergabung dan jadilah mahasiswa unggulan harapan bangsa yang mampu membawa
perubahan besar pada bangsa dan Negara.

Penyelenggaraan PBAK di harapkan mampu memberikan pengetahuan awal  mahasiswa
baru di kampus biru, segala pelayanan akademik administrasi dan urusan kemahasiswaan
akan di bahas tuntas melalui PBAK ini, sehingga diharapkan dapat diikuti secara baik dan di
jalani sepenuhnya guna menjadi pengantar pemahaman tentang keadaan IAIN kendari. .

Selaku ketua senat mahasiswa atau ketua keluarga besar mahasiswa IAIN Kendari sangat
mengharapkan keseriusan dan dedikasih tinggi dalam mengikuti kegiatan ini, karena kami
yakin  pengalaman berkesan adalah saat mengikuti kegiatan PBAK dengan baik, hal ini
sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan mahasiswa selama berada di IAIN kendari,
dengan mengikuti kegiatan PBAK mahasiswa dapat merasakan indahnya kebersamaan antara
satu dengan yang lainnya, dan inilah menjadikan IAIN terus mengalami perkembangan pesat
akibat kekuatan yang bersinergi dan terintegritas.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terimaksih kepada seluruh peserta yang telah
mengikuti kegiatan ini secara baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA SENAT MAHASISWA
IAIN KENDARI PERIODE 2017
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SAMBUTAN
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA IAIN KENDARI

Assalmu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat

dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih dapat beraktifitas dalam kehidupan ini.
Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Saw yang
telah memperjuangkan Dien Islam menjadi Rahmatan Lil ‘Alamin.

Penyelenggaraan orientasi mahasiswa baru pada dasarnya untuk memberikan
pengenalan awal bagi mahasiswa baru, baik berkenaan dengan sejarah kampus, lembaga-
lembaga yang ada di kampus, jenis-jenis kegiatan akademik, sistem kurikulum, cara
pembelajaran yang efektif di perguruan tinggi, para pimpinan institusi dan Lembaga
Kemahasiswaan. Oleh karena itulah, orientsi bagi mahasiswa baru, merupakan kegiatan yang
penting di berbagai Perguruan Tinggi, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Selain itu,
orientasi juga merupakan wahana perkenalan awal antar sesama mahasiswa baru sehingga
dapat lebih mempererat tali persaudaraan dan juga sebagai orientasi penyadaran mahasiswa
sebagai insan akademik yang memiliki tanggungjawab sosial sebagaimana tertuang dalam Tri
Dharma Perguruan Tinggi. Dan yang tak kalah pentingnya perlu menjadi perhatian bersama
seluruh civitas akademika bahwa orientasi juga hendaknya mempunyai target untuk
membentuk integritas dan karakter mahasiswa baru.

Akhirnya, selaku Presiden Mahasiswa IAIN Kendari sangat mengharapkan pada semua
peserta untuk mengikuti proses kegiatan PBAK dengan sebaik-baiknya, sebab kegiatan
tersebut merupakan syarat akademik dan tempat berproses dalam rangka pembentukan
karakter demi mencapai kematangan dan kedewasaan dalam bermahasiswa.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Ketua Dewan Eksekutif
Mahasiswa IAIN Kendari
Periode 2017

MOH. SADID HIDAYAT
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SAMBUTAN WAKIL REKTOR III IAIN KENDARI

Assalamu`alaikum Wr.Wb.
Pengembangan mutu mahasiswa dan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan

pembimbingan pembelajaran dan pemberian pengalaman agar potensi yang di miliki oleh
mahasiswa dapat berdaya membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya kini
dan masa yang akan datang sebagaimana amanah pasal 1 butir 1 undang-undang tentang
system pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara.

Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), merupakan
upaya awal melakukan adaptasi dan pembinaaan kegiatan yang bersifat kurikuler maupun
yang bersifat ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler. Kegiatan yang bersifat kurikuler bertujuan
untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan ko-
kurikuler, dan ekstra-kurikuler, sehingga tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum
dalam undang-undang tentang system pendidikan nasional tersebut.

Pembinaaan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler antara lain di arahkan pada
pembimbingan kecakapan yang meliputi kecakapan individual, kecakapan sosial, intelektual,
vokasional, dan pembimbingan kepemudaan yang meliputi bela negara, kepanduan,
keolahragaan, kesenian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan
kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, institusi menyediakan fasilitas fisik dan
pembimbing, yang di antaranya bertujuan memotivasi mahasiswa sehingga mahasiswa
tertarik dan kemudian terlibat dalam kegiatan tersebut.

Berbagai kegiatan kemahasiswaan yang ditawarkan oleh institusi beserta standarnya
ditetapkan sesuai dengan visi dan misi institusi dan dijabarkan kedalam berbagai bentuk
program. Selanjutnya, berdasarkan program-program tersebut ditentukan segala prioritas
yang menjadi pedoman pembimbingan kemahasiswaan, skala prioritas tidak saja ditentukan
berdasarkan prestasi keberhasilan, jumlah mahasiswa yang terlibat, serta jumlah dan
frekuensi kegiatan kemahasiswaan, tetapi juga ditentukan berdasarkan manfaat yang
diperoleh baik untuk kepentingan individu maupun institusi. Semoga PBAK tahun ini
dilaksanakkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mendatangkan kemanfaatan
sebesar-besarnya bagi kita semua.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL REKTOR III
IAIN KENDARI

DR. H MOH YAHYA OBAID. M.Pd.
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KODE ETIK DAN TATA TERTIB
MAHASISWA IAIN KENDARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor IAIN Kendari

sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAIN Kendari.
2. Tata tertib adalah aturan- aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi

mahasiswa IAIN Kendari.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa strata 1 IAIN Kendari yang terdaftar dengan bukti

kartu mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya

tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki atau sesuatu yang harus di terima oleh mahasiswa

dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan atas

yang ada dalam Kode Etik ini.
7. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik

dan Tata Tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan

sanksi tehadap pelanggaran Kode Etik dan Tata tertib ini.
10. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra IAIN Kendari

sebagaimana yang diatur dalam anggaran Dasar dalam Rumah Tangga Keluarga
Mahasiswa IAIN Kendari.

11. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IAIN Kendari.
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi IAIN Kendari.
13. Dekan Fakultas adalah Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Kendari.
14. Ketua Program studi adalah Ketua Program studi dilingkungan IAIN Kendari.
15. Dosen adalah tenaga pendidik pada IAIN Kendari yang khusus diangkat dengan tugas

utama mengajar.
16. Karyawan adalah tenaga kependidikan pada IAIN kendari yang khusus diangkat dengan

tugas utama menangani tugas tugas administrasi.
17. UKM dan UKK adalah Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Khusus di

lingkungan IAIN Kendari.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2
1. Tujuan Kode Etik dan Tata tertib ini adalah:
Tercapainya suasana kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi
terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah:
a. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggran dan sanksi yang berlaku bagi

mahasiswa IAIN Kendari.
b. Membantu tegaknya Peraturan dam Ketertiban di IAIN Kendari.
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BAB III
HAK & KEWAJIBAN MAHASISWA

HAK MAHASISWA
Hak Akademik

Pasal 3
Setiap Mahasiswa IAIN Kendari berhak:
1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan

dosen terkait dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam pengkajian dan
pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata
tertib dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab
guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan
peraturan yang berlaku di IAIN Kendari.

3. Memperoleh pelayanan dibidang akademik, adminisitrasi dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Kendari dalam rangka kelancaran proses

belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh pengharagaan dari IAIN Kendari atas prestasi yang dicapai sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
6. Manyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kitik baik lisan dan/atau tulisan

secara etis dan bertanggungjawab.
7. Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut turut.
8. Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Mengikuti kegiatan kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada dilingkungan

kampus.
10. Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan baik secara langsung

maupun by teknologi informatika.

Hak Penggunaan Barang Inventaris Negara
Di Lingkungan Kampus IAIN Kendari

Pasal 4
Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kendari dapat mengajukan permohonan
peminjaman inventaris milik negara c.q. IAIN Kendari dengan ketentuan:
1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik negara c.q. IAIN

Kendari mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang
pengembangan nalar, minat, bakat, manajemen, enterprenership dan kesejahteraan
mahasiswa.

2. Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kendari mengajukan surat permohonan atau
proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembina lembaga
kemahasiswaan ditingkatan masing-masing (Institut, Fakultas dan Program Studi).

3. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum
dipergunakan oleh lembaga lain.

4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara
tersebut ditanggung oleh peminjam.
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Hak penggunaan Kantor Lembaga Kemahasiswaan
Pasal 5

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kendari dapat menggunakan kantor dengan
ketentuan:
1. Kantor dibuka setiap hari mulai pukul 07.30 – 22.00 WITA. Pada saat dilaksanakan

shalat berjamaah dimasjid, kantor harus ditutup. Khusus untuk hari jumat harus ditutup
antara pukul 11.00-13.00 WITA

2. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan lembaga tertentu yang bersifat insidental maka
waktu penggunaan kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan wajib diketahui oleh
pembina lembaga kemahasiswaan.

3. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapihan kantor.
4. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
5. Kantor tidak boleh digunakan untuk menginap, memasak, mencuci dan menjemur

pakaian.
6. Kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan

program kelembagaan.

KEWAJIBAN MAHASISWA
Kewajiban Umum

Pasal 6
Mahasiswa IAIN Kendari berkewajiban:
1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
2. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik IAIN Kendari.
3. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan

kepada mahasiswa seperti biaya SPP/UKT dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

4. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen
dan karyawan.

5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik
ditingkat IAIN maupun Fakultas.

6. Memelihara hubungan sosial yeng baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam
dan/atau diluar kampus.

7. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan
kampus.

Kewajiban Khusus
Pasal 7

Mahasiswa IAIN Kendari berkewajiban:
1. Mengikuti perkuliahan minimal 70% dari jumlah tutorial dengan duduk teratur, sopan

dan hormat kepada dosen.
2. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif
3. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan

studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
4. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan

dan peningkatan kualitas lembaga dan/atau individu mahasiswa.
5. Mencari informasi secara aktif tentang aktivitas akademik dan kegiatan kegiatan kampus

baik secara lisan maupun tulisan.
6. Berpakaian sopan, bersih, rapi, bersepatu, menutup aurat (sesuai dengan syari’at Islam)

terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan dosen, karyawan dan
pimpinan.
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7. Khusus bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimat sesuai dengan syariat Islam
(tidak ketat dan tidak transparan).

BAB IV
HUBUNGAN

Hubungan Mahasiswa terhadap Institut
Pasal 8

Setiap Mahasiswa wajib :
1. menjunjung tinggi nama baik Institut
2. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Institut dan Fakultas, baik yang menyangkut

bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta

kerukunan antar sivitas akademika;
4. senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Institut maupun Fakultas dengan tidak

membuat keributan yang dapat mengurangi kehidmatan upacara tersebut;
5. apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan

Institut atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Institut atau Fakultas.

Hubungan Mahasiswa dengan Dosen
Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang
diwujudkan dalam bentuk antara lain :
1. datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
2. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan

martabat dosen sebagai pengajar;
3. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar

mengajar secara santun.

Pasal 10
Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam
rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

Hubungan Mahasiswa dengan Karyawan

Pasal 11
Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:
1. meminta pelayanan dengan sopan santun;
2. bersikap sabar saat menunggu layanan.

Hubungan Mahasiswa dengan Mahasiswa
Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan budaya akademik di kalangan
mahasiswa dengan cara :
1. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
2. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Institut dalam bentuk tugas

sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan
mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;

3. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Institut berdasarkan
Anggaran Rumah Tangga Institut
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BAB V
PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan
Pasal 13

1. Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Tata Tertib Ujian yang berlaku di IAIN Kendari.
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya di injak, slop, klompen atau sejenisnya, berkaos

oblong atau tidak berkerah, celana pendek, bercelana panjang dan baju lengan pendek
untuk mahasiswi dikampus.

3. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi (untuk kegiatan olah
raga pakaian menyesuaikan).

4. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berangsung.
5. Mengenakan kalung, anting, gelang, tatoo, berambut panjang dan/atau bercat,

menyerupai lain jenis bagi mahasiswa.
6. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
7. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
8. Mengendarai sepeda motor dengan ngebut, berboncengan 3 (tiga) orang dalam kampus.
9. Menginap dikantor UKM dan di kantor Lembaga Kemahasiswaan lain.
10. Menggunakan fasilitas IAIN Kendari secara tidak bertanggung jawab yang

mengakibatkan timbulnya kerugian.
11. Berafiliasi dengan aliran sesat dan faham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran

Islam dan nilai-nilai kebangsaan

Pelanggaran Sedang
Pasal 14

1. Membawa senjata tajam.
2. Mengundang dan/atau membawa pihak luar IAIN Kendari kedalam kampus IAIN yang

dapat menimbulkan keonaran.
3. Mengganggu ketenagan proses belajar mengajar dan/atau aktivitas bekerja dilingkungan

kampus.
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan dan menyewakan media

pornografi
5. Melakukan percumbuan baik dalam maupun diluar kampus.
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN,

seseorang, golongan, ras, suku dan agama.
7. Melakukan perkelahian dan/atau tawuran.
8. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke

mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas tugas perkuliahan.
9. Demonstrasi yang anarkis (merusak fasilitas dan keindahan kampus)

Pelanggaran  Berat
Pasal 15

1. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika
dan zat Adiktif (NAPZA) dan Obat Berbahaya Lainnya

2. Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan
plagiasi.

3. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat surat ketenrangan lainnya.
4. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang- barang milik IAIN Kendari,

mahasiswa dan orang lain di lingkungan IAIN Kendari.
5. Melakukan tindak yang bertentangan dengan nilai nilai moral, susila dan ajaran Agama

Islam, seperti membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau
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kumpul kebo, Lesbian, Gay, Byseksual, Transgender (LGBT)  dan tindakan tercela
lainnya.

6. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.

7. Merusak dengan sengaja barang barang inventaris milik IAIN Kendari.
8. Melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian.

Pelanggaran Pelanggaran Lain
Pasal 16

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing masing unit yang kualifikasinya tergantung
kepada aturan yang berlaku pada masing masing unit tersebut.

BAB VI
SANKSI-SANKSI
Ketentuan Saksi

Pasal 17
1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, dan/atau lembaga kemahasiswaan yang tidak

melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik
dan Tata Tertib ini.

2. Pelanggaran terhadapt rusak dan hilangnya barang iventaris IAIN yang dilakukan oleh
lembaga kemahasiswaan, sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana
bantuan sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.

3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan Pertimbangan secara
cermat oleh pihak yang berwenang di IAIN Kendari.

Jenis Saksi
Pasal 18

Sanksi yang akan diberikan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran
yang meliputi : sanksi ringan, sanksi menengah, dan sanksi berat.

Sanksi Ringan
Pasal 19

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik dan/atau kemahasiswaan dalam

jangka waktu tertentu.

Sanksi Menengah
Pasal 20

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah
selama satu semester.

2. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk
seluruh mata kuliah dalam satu semester.

3. Penangguhan penyerahan Ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu
tertentu.

4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap
membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan terhitung sebagai masa studi penuh.

5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
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Sanksi Berat
Pasal 21

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas, dan/atau dicuri dan dilakukan skorsing dua
semester atau lebih.

2. Pemberhentian  dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika

dipandang perlu.

Pihak Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi
Pasal 22

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
1. Ketua Prodi, Dosen, dan Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas

pelanggaran tata tertib mahasiswa.
2. Dekan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib

mahasiswa.
3. Rektor IAIN Kendari berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata

tertib mahasiswa.

Tata Cara Pemberian Sanksi
Pasal 23

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan Karyawan, didasarkan

pada hasil temuan pelanggaran ringan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari

pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi tingat berat oleh Rektor IAIN Kendari dilakukan atas :

a. Usul Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan
kepada mahasiswa yang bersangkutan, orang tua atau wali mahasiswa dan lembaga
kemahasiswaan.

b. Mahasiswa, lembaga dan/atau UKM/UKK yang dikenakan sanksi dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa atas usul
penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan
pemberian sanksi diterbitkan.

c. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, atas
pertimbangan Senat.

Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi
Pasal 24

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari IAIN
Kendari.

2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri
jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azaz keadilan.

3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
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BAB VII
KELENGKAPAN ORGAN

Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa
Pasal 25

Sebagai kelengkapan organ tata tertib ini maka dibentuk dewan kehormatan yang bertugas
untuk menjaga pelaksanaan Tata tertib sebagaimana yang dikenhendaki dari pasal ke pasal
dengan rincian:
1. Dewan Kehormatan Terdiri dari :

a. Pimpinan IAIN Kendari
b. Pimpinan Fakultas
c. Ketua Komisi C Senat IAIN
d. Kepala Biro AUAK dan/atau Kabag AAK
e. Ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa

2. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap
pelanggaran sedang dan berat melalui sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa.

3. Sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas
permintaan/laporan terjadinya pelanggaran sedang dan berat yang diajukan oleh
mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat.

BAB VIII
PENUTUP

Ketentuan Penutup
Pasal 26

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari ini, maka
segala Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN
Kendari dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tatar Tertib Mahasiswa IAIN Kendari ini
akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 28
Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : ………….
Rektor

Ttd

Dr. H. Nur Alim, M.Pd
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PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
TAHUN 2017

A. Pendahuluan
Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan merupakan media dan

sekaligus sebagai titik tolak bagi mahasiswa baru dalam memahami dunia perguruan
tinggi, yang senantiasa menuntut adanya keutuhan akan eksistensinya dalam rangka
menjalin interaksi yang harmonis sesama civitas akademik dan pegawai. Civitas
akademik dan pegawai merupakan satu system terpadu yang dipahami sebagai titik
langkah perwujudan eksistensi mahasiswa dalam memahami Tridarma Perguruan
Tinggi. Oleh karenanya dipandang perlu mengadakan program Pengenalan Budaya
Akademik sebagai wahana interaksi antara dosen, pagawai dan mahasiswa untuk
mengenal lebih jauh tentang Perguruan Tinggi.

B. Nama
Pengenalan  Budaya Akademik dan Kemahasiswaan  IAIN Kendari Tahun 2017,

disingkat menjadi PBAK.

C. Tema
“Pembudayaan nilai-nilai keilmuan, keislaman dan kebangsaan, dalam

kehidupan bermahasiswa.

D. Waktu dan Tempat
1. Waktu

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan ini akan dilaksanakan
selama 4 hari dari tanggal 14 s/d 17 Agustus 2017, mulai pukul 06.00 -17.00 WITA

2. Tempat
Tempat pelakanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di

lingkungan Kampus IAIN Kendari, Jl. Sultan Qaimuddin No. 17, Baruga, Kota
Kendari.

E. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan

IAIN Kendari tahun 2017 adalah:
1. Memperkenalkan IAIN Kendari kepada mahasiswa baru sehingga mereka

mengenal seluk beluk kehidupan Perguruan Tinggi dan mampu mengadakan
interaksi yang harmonis antara civitas akademika.

2. Memperkenalkan dan membimbing peserta mengenal sistem belajar dan
mengajarkan etika kehidupan di Perguruan Tinggi, sehingga dapat beradaptasi
dengan kehidupan yang akademik dan religius.

3. Memberikan dasar berfikir, bersikap dan bertindak sebagai insan akademik
sehingga dapat menjalin ukhuwah Islamiyah antar sesama civitas akademik

4. Memupuk rasa cinta almamater, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap
nama baik dan kemajuan almamater IAIN Kendari.

5. Mahasiswa memahami dan menyadari hak dan kewajiban sebagai anggota civitas
akademik IAIN Kendari.

6. Mahasiswa dapat memahami prinsip dasar bermahasiswa.
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7. Mahasiswa lebih terdorong/termotivasi melaksanakan ibadah sebagai sarana
peningkatan iman dan taqwa.

F. Sifat dan Metode PBAK
Kegiatan PBAK pada mahasiswa baru ini bersifat intruktif, edukatif, dan rekreatif.

Adapun metode yang digunakan adalah metode ceramah dan dialog, penugasan serta
kegiatan lapangan.

G. Peserta
Peserta PBAK 2017 adalah mahasiswa/i baru IAIN Kendari tahun 2017 dan

mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK.

H. Pelaksana
PBAK IAIN Kendari tahun 2017 dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari

Panitia Pengarah (Steering Committee), Instruktur, Panitia Lapangan dan Panitia
Teknis.

I. Atribut Peserta
1. Peserta Putra

-Pakaian celana hitam dan berikat pinggang
-Kemeja lengan panjang putih untuk ruangan
-Memakai jas almamater
-Sepatu warna hitam dan berkaos kaki
-Semua dalam keadaan rapi dan bersih
-Membawa peralatan sholat

2. Peserta Putri
-Pakaian rok panjang lebar dan berwarna hitam
-Baju kurung panjang warna putih
-Jilbab warna  hitam
-Bersepatu hitam dan berkaos kaki panjang
-Membawa peralatan sholat
-Dilarang membawa perhiasan dalam bentuk apapun
-Wajib berpenampilan sederhana dengan mengesampingkan hal-hal yang berbau
glamour

J. Panggilan
1. Panggilan panitia PBAK mahasiswa (Kanda) dan mahasiswi (Yunda)
2. Panggilan Dosen/Pegawai adalah Bapak/Ibu

K. Sanksi
Peserta yang dinyatakan tidak lulus PBAK dikenakan sanksi "harus

mengulang/mengikuti PBAK tahun berikutnya".
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MARS IAIN

Bangkitlah bangkit mahasiswa
IAIN harapan bangsa

Ummat sedang menunggu bimbinganmu
menuju kearah medan nan jaya

Gali milik rohani islam,
kembangkan dipersada bunda

Nusa menantikan dharma baktimu
Membangun masyarakat indonesia

Kembangkan daya ijtihadmu
dalami semua segi ilmu

Institut Agama Islam Negeri
Hiduplah kekal selama-lamanya

HIMNE IAIN

IAIN harumlah namamu
Islam pusat kajianmu

Menjadi lambang keagungan bangsa
Berasas pancasila

Pembangun jiwa serta penggali
Api islam yang hak dan sejati

Pengembang daya patriot nusa
Tanah air minta baktimu

Jayalah negara, jayalah bangsa
IAIN bakti nyata
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JADWAL PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

No Waktu Materi Pemateri Pendamping

1

06.30-08.00

- Penjemputan/Persiapan
Pembukaan
- Upacara Pembukaan
1. Pemimpin Upacara
2. Inspektur Upacara
3. lagu indonesia raya
4. Himne/Mars IAIN
5. Laporan  ketua panitia
6. Sambutan/Orasi ilmiah
7. Sambutan sekaligus membuka
acara
8. Penyematan tanda peserta dan
panitia
9. Do’a
-Pengguntingan  Pita (gerbang
IAIN)

Kordinator Lapangan
Kapolda/Rektor
Peserta Upacara
Peserta Upacara

Ketua panitia
Ketua DEMA

kapolda/Rektor
Masing-masing perwakilan

Panitia Pelaksana
Rektor

Orientasi SC SC
08.00-08.30 Shalat Duha Berjamaah OC

08.30-10.15
Arah kebijakan dan pengembangan
PTKIN menciptakan generasi yang
kompetitif

Dr. H. Nur Alim, M.Pd
Ismail

Muh. Aby
Basyir

10.15-12.00
Penerapan ke-ilmuan
transdisiplinarity di IAIN Kendari

Dr. Husein Insawan, M.Ag
Muh. Nazir

Tatik Rahayu
12.00-12.30 ISHOMA

12.30-14.30
Organisasi dan tata kelola
kelembagaan

Dr. H. Pairin, MA

Irfan Dwi
Putra

Syamsul
Alam

14.30-16-30
Model pembinaan mahasiswa di
PTKIN

Dr. H. Moh Yahya Obaid,
M.Ag

Ilham
Maulana
Nasrullah

2

08.00-10.00
Belajar Di Peruruan Tinggi

Dr. Nurdin Karim, S.Ag.,
M.Pd.

Hamka
Tamrin
Wahyu

10.00-12.00 Islam dan  Negara Dr. Abdul Gaffar, M.ThI
Ilham nur

baco
kambring

12.00-12.30 ISHOMA

12.30-14.30 Strategi Penanggulangan Narkoba
Hj. Harmawati, M.Kes.,

A.Pt

Meyla
Asriani A.

Firdha
Prasetya

14.30-16-30

Mempertegas nilai-nilai
nasionialisme mahasiswa, (upaya
menanggulangi radikalisme,
terorisme)

Brigjen Pol. Andap Budhi
Revianto (KAPOLDA

SULTRA)

Muh.
Ivansyah
Anwar

3 08.00-16.30
Materi Fakultas
- Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan

Instruktur Fakultas
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No Waktu Materi Pemateri Pendamping
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
- Fakultas Syariah
- Fakultas Ushuludin Adab dan
Dakwah

4

08.00-10.00
Upacara 17 Agustus/hari
kemerdekaan

Humas Institut

10.00-12.00
Dinamika kelembagaan mahasiswa
di IAIN Kendari

Ketua DEMA dan Ketua
SEMA IAIN Kendari

Mufik
Jasriadi

12.00-12.30 ISHOMA

12.30-15.00 UKK-UKM Ketua-ketua lembaga
Abdul muis

Agus
15.00-16.30 Evaluasi Peserta

16.30-18.00 Penutupan

SC
Nurdin Karim, Abbas, Ahmadi, Muh. Asrianto Zainal, Muh. Sadid Hidayat, Supriyadin
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STRUKTUR PENYELENGGARA PBAK TAHUN 2017

1. Pelindung : Dr. H Nur Alim, M.Pd (Rektor)
2. Penanggung jawab : Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag (Warek III)
3. Pengarah : Dr. Nurdin Karim, S.Ag. M.Pd  (Ketua)

Abbas, S.Ag, MA     (Anggota)
Ahmadi, S.HI.MH    (Anggota)
Muh. Asriyanto Zainal, SH.MH   (Anggota)
Moh. Sadid Hidayat (Ketua DEMA)
Supriyadin (Ketua SEMA)

PANITIA PELAKSANA
Ketua : Hamka Dwi Sultra
Sekretaris : Rinta Rahmat ST
Bendahara : Wildan Haridharma Yasa
Anggota :

1. Hj. Najmawati 14. Maslim
2. Dra. Marliah Kamal 15. Trisna Agung
3. Ishak 16. Ramadhan
4. Awaluddin 17. Ismail
5. Lily Ulfia 18. Kambring
6. Sakri 19. Ilham Nur Baco
7. Nisful Hijah 20. Meila Asriani A.
8. Abdul Muis 21. Anwar
9. Siti Nuharmi 22. Jasriadi

10. Asmar 23. Syamsul Alam
11. Takdiri Aldi 24. Wahyu
12. Irmayanti 25. Muh. Ivansyah
13. Ella Ismi Anggriani 26. Perwakilan UKK/UKM
14. Fina 27. Perwakilan SEMA Fakultas

28. Perwakilan DEMA Fakultas
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UNSUR PIMPINAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KENDARI

Rektor : Dr. H. Nur Alim, M. Pd
Kepala Biro : Drs. Khaeroni, M. Si
Wakil Rektor I : Dr. Husain Insawan,  M. Ag
Wakil Rektor II : Dr.H. Pairin, MA
Wakil Rektor III : Dr. H. Moh. Yahya Obaid,  M.Ag

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Dekan : Dr. Hj. ST. Kuraedah, M. Ag
Wadek I : Dra. Marlina Gazali, M. Pd
Wadek II : Aliwar, S. Ag, M. Pd
Wadek III : Abbas, S.Ag, MA

FAKULTAS SYARIAH
Dekan : Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH. MH
Wadek I : Dr. Hj. Asni, M. HI
Wadek II : Dr. Ashadi L. Diab, M. HI
Wadek  III : Muh. Asrianto Zainal SH.MH

FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
Dekan : Drs. Amri, M.Th.I
Wadek I : Akhmad Sukardi, S. Ag, M. Sos.I
Wadek II : Dra. Rahmawati, M. Pd
Wadek III : Nurdin Karim S.Ag, M.Pd

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Dekan : Dra. Beti Mulu, M. Pd.I
Wadek I : Dr. Wahyudin Maguni, M.E
Wadek II : Dr. H. Rusdin Muhalling, M. EI
Wadek III : Ahmadi, S.HI, M.H

LPPM
KEPALA : Dr. Muh. Alifuddin. M. Pd

LPM
KEPALA : Dr. H. Muh. Ikhsan, M. Ag

UPTD PERPUSTAKAAN
KEPALA UPTD : Raehang, S. Ag, M. Pd.I

UPTD PENGEMBANGAN BAHASA
KEPALA UPTD : Fahmi Gunawan, S.Si., M.Hum

UPTD TEKNOLOGI DAN INFORMASI
KEPALA UPTD : Tommy Irawan Patra
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PROFIL LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN KENDARI
(KELUARGA BESAR MAHASISWA)

PERAN
Senat mahasiswa institute agama islam negeri kendari adalah lembaga tinggi
kemahasiswaan yang mengarah pada program  program legislasi atau pembuatan aturan
main/penganggaran dan pengawasan  lembaga kemahasiswaan lingkup IAIN. Dan
bertujuan mengadvokasi seluruh aspirasi mahasiswa untuk ditindak lanjuti.

Ketua Senat Mahasiswa/ KBM : Supriyadin
Wakil Ketua I : Kambring
Wakil Ketua II : Ismail
Sekjend : Jumriyani
Bendahara : Mita Novianti

2. DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

A. Peran Internal
 Sebagai lembaga koordinasi vertikal dan horizontal
 Sebagai lembaga pengontrol
 Sebagai lembaga pengembangan kreatifitas, bakat dan minat mahasiswa

B. Peran eksternal
Selain sebagai lembaga pengontrol, DEMA juga menjalin kerjasama dengan
DEMA yang lain pada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia

C. Fungsi
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) berfungsi sebagai lembaga aspiratif dan
koordinasi yang bersifat operasional.

D. Bentuk Kepengurusan
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) bersifat independent. Dewan Eksekutif
Mahasiswa (DEMA) IAIN Kendari dipimpin oleh seorang Ketua DEMA yang
selanjutnya disebut Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden yang dipilih secara
langsung oleh mahasiswa. Selanjutnya Presiden Mahasiswa membentuk kabinet
(kepengurusan) dengan tetap memperitimbangkan usul dari Wakil Presiden.
Kabinet DEMA IAIN Kendari terdiri dari:

SUSUNAN KABINET DEWAN MAHASISWA IAIN KENDARI
PERIODE 2017

Pelindung : Rektor IAIN Kendari
Dr. H. Nur Alim, M. Pd

Penasehat : Wakil Rektor III IAIN Kendari
Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag
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SUSUNAN KABINET
Presiden Mahasiswa : Moh. Sadid Hidayat
Wakil Presiden Mahasiswa : Ilham Nur Baco
Sekretaris Jenderal : Hamka Dwi Sultra
Wakil Sekretaris Jenderal : Wildan Haridharma Yasa
Bendahara : Mirnayanti

3. DEWAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN
KENDARI PERIODE 2016-2017.

Ketua DEMA : Hamzah B. Idris
Wakil Ketua : Jana
Sekjend : Agus Bahar

4. DEWAN MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
(DEMA FTIK) IAIN KENDARI PERIODE 2016-2017.

Ketua DEMA : Mutasyim Syarif
Wakil Ketua : Dwi Yuliani
Sekjend : Muh Alim Sujatman

5. DEWAN MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
(FUAD) IAIN KENDARI PERIODE 2016-2017.

Ketua DEMA : Ulil Makhfud
Wakil Ketua : Erna Kurniati
Sekjend : Khairul Mustakim

6. DEWAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH (DEMA-F SYARIAH) IAIN
KENDARI PERIODE 2016-2017.

Ketua DEMA : Muh. Ali Aqsa
Wakil Ketua : Adib muhammad
Sekjend : Rijal

7. SENAT MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN
KENDARI PERIODE 2016-2017.

Ketua SEMA : Muh. Khalil

8. SENAT MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNI ISLAM IAIN
KENDARI PERIODE 2016-2017.

Ketua SEMA : Sumarlin

9. SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN KENDARI PERIODE 2016-
2017.

Ketua SEMA : Andi Ikhwan
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10. SENAT MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN
KENDARI PERIODE 2016-2017.

Ketua SEMA : Haerul Ikhsan

11. RACANA IAIN KENDARI

BACKROUND
Sejarah telah mencatat bahwa peran pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan
dengan tujuan kesejahterahan rakyat sampai pada proklamasi kemerdekaan 17 agustus
1945 sangatlah besar. Terlepas dari itu, dewasa ini peran pemuda dalam upaya tersebut
telah mengalami degradasi yang sangat signifikan. Olehnya itu maka di anggap perlu
menciptakan kader-kader muda yang inovatif, kreatif dan menjujung tinggi nilai-nilai
integritas serta mampu menjadi harapan dan solusi handal masalah-masalah yang tengah
dialami bangsa dan  negara. Gerakan pramuka adalah wadah yang tepat dalam
pembinaan kader-kader  muda guna menciptakan pemuda yang sadar akan tenggung
jawabnya sebagai tunas bangsa dan memiliki kapabilitas dan kapasitas yang diandalkan
serta memiliki kemampuan intelektual yang universal.

VISI
“Gerakan pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah

kaum muda”

MISI
1. Mempramukakan kaum  muda.
2. Membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, berlandaskan iman dan

takwa (IMTAK) serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK).

3. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara.
4. Menggerakan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap

terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.

STRATEGI
1. Meningkatkan citra pramuka.
2. Mengembangkan kegiatan pramuka yang sesuai dengan karakteristik dan minat

kaum muda.
3. Mengembangkan program pramuka peduli.
4. Memantapkan organisasi kepemimpinan yang sumber daya pramuka.

AKSION
Kegiatan kepramukaan meliputi kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya membangun

dan meningkatkan kretifitas dan kualitas yang di bentuk dalam kegiatan lokal, regional
dan nasional.

REKRUITMEN
Gerakan pramuka dalam merekrut anggota gerakan pramuka mengadakan penerimaan

anggota yang disebut tamu racana minimal sekali dalam setahun dan maksimal dua kali
dalam setahun, adapun sistematika penerimaan diantaranya :

a. PERKAJUSAMI  (Perkemahan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu)
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b. PERSAMI (Perkemahan Sabtu, Minggu)
c. PERJUSAMI (Perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu)
d. PERSAMI (Perkemahan Sabtu, Minggu)

Dari keempat tahap di atas merupakan suatu proses pengkaderan yang harus di lalui oleh
tamu rana untuk menjadi anggota gerakan pramuka.

12. MAHASISWA ISLAM PENCINTA ALAM (MAHISCITA) IAIN KENDARI
PERIODE 2016-2017

Salam Lestari...!
Muqaddimah

Mahiscita IAIN Kendari adalah merupakan bagian dari masyaratakat yang memiliki
kemampuan ilmiah dan potensi tertentu yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan
kegiatan yang bernuansa ilmiah dan pelestarian lingkungan hidup yang memiliki cita-cita,
harapan idealisme tentang masa depan sekaligus turut berperan serta dalam membantu
pembangunan. Semua itu tidak terlepas dari kode etik pencinta alam se Indonesia dan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

Organisasi Pencinta Alam sebagai wadah pemerhati lingkungan harus mampu
menyikapi dan menyelami setiap dimensi perubahan. Hal ini terkait dengan kebijakan
pemerintah dalam menanggulangi perubahan kerusakan yang signifikan dan berimbas
pada tatanan kehidupan masyarakat. Berdasarkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan
oleh MAHISCITA di berbagai daerah yang menjadi lokasi kegiatan menyimpan banyak
potensi sumber daya alam, wisata, kekayaan flora dan fauna, serta potensi olehraga alam
bebas, banyak terjadi kerusakan sebagai akibat dari eksplorasi, illegal loging yang
menjadi permasalahan nasional dan berbagai jenis kerusakan hutan lainnya.

Dengan asumsi diatas dan sadar akan tanggung jawab sebagai salah satu unsur
generasi muda, maka kami dari keluarga besar Mahasiswa Islam Pencinta Alam
(MAHISCITA) IAIN Kendari akan terus berusaha untuk menjadi mediator terhadap
problematika dalam rangka menjaga kesinambungan lingkungan hidup yang bernuansa
kreatifitas sebagai wujud kepeduliaan terhadapa lingkungan hidup dalam sebuah kerja
nyata untuk pembinaan karakter, keterampilan, kepedulian dan pengenalan potensi alam
untuk menumbuhkan ilmu pengatahuan dan pengabdian kepada nusa, bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah Berdirinya MAHISCITA IAIN Kendari
Mahasiswa merupakan Agent Pembaharu (Agent of Change) dan sebagai kontrol

sosial (Social Control) serta kekuatan moral terhadap berbagai aspek kebijakan-kebijakan
pemerintah. Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) mempunyai peranan penting dalam
menyikapi kebijakan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan merupakan pemerhati
lingkungan harus mampu setiap dimensi perubahan atau kerusakan lingkungan hidup
yang signifikan dan berimbas pada kerusakan tatanan kehidupan masyarakat.

Berangkat dari hal diatas, pada tahun 1996 sejumlah aktivis mahasiswa IAIN Kendari
yang tergabung dalam Dewan Pendiri dan cikal bakal  berdiri organisasi Pencinta Alam
IAIN Kendari, mencoba memprakarsai MAPALA di IAIN Kendari dengan nama
MAPALA IAIN Kendari. Memang bukan hal yang gampang mendirikan sebuah lembaga
tanpa dilihat dari sektor administrasi, manajemen dan dasar pemikiran organsisasi. Tahu
1997 sejumlah aktivis mahasiswa IAIN Kendari myang tergabung dalam Dewan Pendiri
dihadapkan pada benturan persepsi MAPALA di IAIN Kendari dengan birokrasi kampus.
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Pada tahun 1998, MAPACITA berganti dengan nama “Mahasiswa Islam Pencinta Alam
(MAHISCITA)” IAIN Kendari hingga sekarang.
Status

Mahasiswa Islam Pencinta Alam (MAHISCITA) IAIN Kendari berstatus lembaga
otonom berdasarkan rancangan Undang-undang Keluarga Besar Mahsiswa (KBM) IAIN
Kendari.

Progam terdekat MAHISCITA IAIN Kendari ialah Mukhtamar dan Kenal Medan
Pecinta Alam Seindonesia. Kegiatan ini merupakan iven Nasional yang akan
dilaksanakan pada bulan Oktober 2018.

13. RESIMEN MAHASISWA (MENWA) SATUAN 242 JIHAD CAKTI IAIN
KENDARI PERIODE 2016-2017
Pendahuluan

Sebagaimana yang terjadi pada perang kemerdekaan belajar dan berjuan bagi pemuda
kita menjadi way of life wajib latihan bukan hanya bagian dari kurikulum tetapi
merupakan bagian dari kehidupan seorang pelajar / mahasiswa yang tergabung dalam
organisasi mobilisasi pelajar, TRIP,TP,TGP,CM,COORP MAHASISWA.

Visi Resimen Mahasiswa adalah :
1. Bahwa kami setia kepada pancasila dan undang undang dasarnegara tahun 1945

serta tekad untuk mempertahankanya dengan  tidak mengenal menyerah
2. Bahwa kami wajib turut membina persatuan dan kesatuan bangsa
3. Bahwa kami menjujung tinggi dan ikut serta membina dan mengamalkan nilai

nilai luhur kebudayaan bangsa
4. Bahwa kami wajib senantiasa mengamalkan tridharma perguruan tinggi untuk

kesejatraan bangsa dan Negara Perekrutan Anggota

Resimen mahasiswa mengadakan penerimaan anggota dua kali dalam setiap periode
kepengurusan. Adapun tatacara perekrutan anggota adalah:

1. Membuka pendaftaran penerimaan  anggota
2. Mengadakan PRADIK
3. Mengadakan Diksarmil (pendidikan dasar militer)\

Bagi calon yang  dikdasdi dinyatakan syah  sebagai anggota muda Resimen
Mahasiswa Kedudukan diperguruan tinggi dan di KBM- IAIN Kendari
Resimen mahasiswa adalah merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bernaung
dibawah Perguruan Tinggi.

14. LEMBAGA KALIGRAFI (LEMKA) AL-QALAM IAIN KENDARI 2016-2017
Sekapur Sirih

Lembaga Kaligrafi Al-Qur’an (LEMKA) Al-Qalam IAIN Kendari merupakan suatu
wadah pembinaan seni kaligrafi Islam, yang didirikan pada Tahun 2004 oleh tiga orang
mahasiswa pemerhati seni kaligrafi (Busyra Yusuf, Riswan Sofyan, Nadris Jaibe) yang
melihat banyaknya keinginan masyarakat, khususnya mahasiswa IAIN yang ingin
mempelajari seni kaligrafi akan tetapi tidak memiliki wadah tersebut. Selain itu,
perkembangan seni kaligrafi di SULTRA yang sangat memprihatinkan. hal ini terbukti
dari setiap lomba yang diikuti selalu mencari peserta dari luar daerah.
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Visi dan Misi
Adapun visi dan misi LEMKA :
Visi : Menjadi pusat pengembangan seni kaligrafi Islam dan pelopor seni  budaya Islam

di SULTRA
Misi : Membina mahasiswa dan mengembangkan seni kaligrafi.

Pembinaan Anggota
LEMKA dalam pembinaannya menerima siapapun baik dari dalam maupun dari luar

kampus yang ingin belajar kaligrafi dengan ketentuan yang berlaku.

Program-program LEMKA
Adapun program-program LEMKA :
1. Pembinaan Intensif
2. Pelatihan kewirausahaan
3. Pelatihan Kepemimpinan
4. Pameran kaligrafi
5. Lomba Kaligrafi
6. Sosialisasi IAIN Kendari ke masyarakat

Prestasi kader LEMKA
Adapun prestasi kader LEMKA diantaranya :
- Juara I lomba kaligrafi gol Hiasan Mushaf putra MTQ kota kendari Thn 2006
- Juara I lomba Kaligrafi gol Dekorasi putra MTQ kota kendari Thn 2006
- Juara I lomba kaligrafi gol hiasan mushaf putra MTQ konawe Thn 2006
- Juara harapan I lomba kaligrafi gol hiasan mushaf MTQ Provinsi di Kab. Kolaka Thn

2006
- Juara I lomba kaligrafi gol naskah putra MTQ kota kendari Thn 2008
- Juara II lomba kaligrafi gol. Dekorasi Putra MTQ tingkat provinsi di unaha Thn. 2008
- Juara 1 lomba kaligrafi gol naskah putra MTQ Provinsi di unaha Thn 2008
- Salah satu peserta lomba kaligrafi MTQ tingkat Nasional di Banten Thn 2008
- Juara I lomba kaligrafi gol. Naskah putra/putri MTQ Provinsi di KOLUT Thn 2010.
- Peserta lomba kaligrafi MTQ tingkat Nasional di Bengkulu Thn 2010.

15. LEMBAGA DAKWAH KAMPUS UNIT PENGKAJIAN MAHASISWA ISLAM
(LDK-UPMI) IAIN KENDARI PERIODE 2016-2017

Pendahuluan
Umat Islam dimanapun mereka berada harus menjadi umat yang khas, karena

memiliki Aqidah dan Syari’ah yang sama yakni semua bersumber dari Allah SWT.
Aqidah dan syari’ah  Islam merupakan ajaran paling mulia nan Agung. Namun sangat di
sayangkan umat Islam tak lagi menjadikan Islam sebagai Azas dalam kepemimpinan
berfikir. Mereka justru terpengaruh oleh ajaran yang jauh dari Aqidah dan Syari’ahnya.
Mereka lebih mengagungkan ajaran SPILIS (Sekuler, Pluralisme, Liberalis dan HedoniS)
serta mengesampingkan ajaran Islam, bertindak semau gue bebas tanpa kendali  itulah
ajaran Barat yang rusak dan yang pasti menentang ajaran Islam. Maka mahasiswa
sebagai motor penggerak dan Agen perubahan dalam masyarakat yang memilik ciri khas;
dinamis, kreatif, dan analitis harus mencurahkan segenap potensi tadi untuk perbaikan
masyarakat dan lingkungan kearah yang positif serta Islami.

Dari fakta di atas, maka LDK-UPMI Kendari yang bergerak dibidang Da’wah dan
Syi’ar  Islam merasa perlu memberikan wawasan ke-Islaman dan pencerahan kepada
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mahasiswa dan yang di harapkan akan melahirkan generasi muda yang berkepribadian
Islam. Selain itu memberikan arahan terhadap Dinamika mahasiswa dengan tetapkan
berlandaskan Islam.

Apa sih LDK-UPMI itu?
Lembaga Da’wah Kampus Unit Mahasiswa Islam (LDK-UPMI)  IAIN Kendari

adalah organisasi  kemahasiswaan yang mengemban misi Da’wah dan Syi’ar Islam.
Berdiri pada tahun 2000M/1421H oleh Ihwan Al-Ghasary, S.Ag dan kawan-kawan.

Visi
LDK-UPMI merupakan Wadah Pemikiran dan pembinaan yang akan menyadarkan umat
dai keterpurukan.

Misi
Adapun   misi  LDK-UPMI IAIN  Kendari  adalah sebagai berikut :
1. Menjadikan LDK-UPMI Sebagai Wahana penyalur kreativitas mahasiswa yang

berani, cerdas dan tegas dalam menghadapi tantangan di masyarakat umumnya
mahasiswa khususnya.

2. Melakukan pembinana intensif, terpadu sehingga terbentuk kader-kader da’wah
penjaga risalah islam yang terpercaya.

3. Melakukan pembinaan umum yang kontinyu dan terarah melalui penyebaran ide-ide
islam, hingga terbentuk kesadaran dan opini umum di tengah Civitas akdemika IAIN
Kendari.

4. Membentuk kader yang memiliki jiwa pemimpin, pemikir dan politikus Islam.
5. Meningkatkan nilai tawar lDK-UPMI IAIN Kendari sebagai lembaga Da’wah yang

Khas dan ideologis serta mengemban da’wah Islam, sehingga masyarakat Kampus
senantiasa berstandarkan Islam.

16. KOPERASI MAHASISWA (KOPMA) AL-HUDA IAIN KENDARI 2016-2017
Landasan gerak

1. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai
setiap orang dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

2. Hendakllah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
mengajak pada yang ma’ruf dan mencegah pada yang mungkar dan mereka itulah
orang-orang yang beruntung (QS. Al-imran: 104)

3. Sesunnguhnya orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan
derajatnya oleh Allah SWT. (QS. Al-Mujadillah:11).

Tujuan KOPMA IAIN Kendari :
1. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui aktivitas usaha dan pembinaan

anggota menjadi kader Koperasi yang profesional, tangguh dan berwawasan luas.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kader Koperasi dalam rangka mendorong

perkembangan usaha Koperasi agar lebih kreatif dan inovatif dalam melahirkan
usaha-usaha yang lebih produktif.

Visi KOPMA IAIN Kendari :
KOPMA IAIN Kendari merupakan wadah pengkaderan, pembinaan dan keterampilan
mahasiswa yang akan berkompotisi dengan standar syariah.
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Misi KOPMA IAIN Kendari :
1. Membentuk kader yang memiliki jiwa pemimpin, pemikir dan politkus ekonomi

islam.
2. Membimbing, membina dan menggali segenap potensi mahasiswa dengan

serangkaian kegiatan yang terprogram
3. Terbentuknya kader pengemban ekonomi syariah yang profesional dan berakhlak

mulia.
4. Menjalin silaturahmi dengan eksponen pergerakan atau organisasi untuk

kemajuan kopma.

17. UNIT KEGIATAN SENI (UK-SENI) IAIN KENDARI 2012-2013
Unit Kegiatan Seni (UK-SENI) IAIN Kendari berdiri  pada Tanggal 28 Oktober 1998,

yang dikembangkan oleh komunitas mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Seni
(UK-SENI) IAIN Kendari. Uk-Seni IAIN Kendari bertujuan mengembangkan minat dan
bakat mahasiawa dalam bidang seni  yang terhimpun dalam seni teater, seni musik, seni
religi dan seni rupa. kreativitas mahasiawa berkembang  dan menemukan tempat untuk
pengembangan minat dan bakat sebagai  seorang intelektual muda yang bertaqwa kepada
ALLAH SWT serta sadar akan tanggung jawab sebagai civitas akademika IAIN Kendari.

Unit Kegiatan Seni (UK-SENI) IAIN Kendari mempunya misi mengembangkan para
anggotanya menjadi personal apresiasif, produktif, kreatif, inovatif dan aspiratif terhadap
perubahan budaya dan globalisasi sekarang ini. unit kegiatan seni (UK-SENI) IAIN
Kendari menjadikan seni sebagai media da’wah pendidikan islam serta media sosialisasi
perguruan tinggi di kalangan masyarakat. Unit Kegiatan Seni (UK-SENI) IAIN Kendari
mengundang anda untuk bergabung dalam mengembangkan seni ISLAM yang semakin
kehilangan identitas dan pencintaannya di masyarakat.

Unit Kegiatan Seni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari (UK-SENI IAIN)
Kendari mempunyai karakteristik tegas dan lugas, konsisten, bertanggung jawab, serta
Lembaga pengkaderan yang berorientasi pada pengembangan anggota.

Lembaga Unit Kegiatan Seni (UK-SENI) IAIN Kendari Merekrut Mahasiswa yang
mempunyai minat dan bakat dibidang apresiasi Seni Musik, Seni Teater, Seni Religi dan
Seni Rupa.

Program kerja Unit Kegiatan Seni IAIN Kendari adalah :
1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Seni yang bernuansa islami di tingkat

Regional dan Internasional
2. Ikut dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan Ekstra kampus

18. PERS MAHASISWA (PERS – MA) IAIN KENDARI 2016-2017
Latar Belakang

Sejak berdirinya IAIN kendari secara independent pada tahun 1997 maka secara
institusi kelembagaan muncul dan lahirlah lembaga pers mahasiswa pada saat itu karena
sebuah Perguruan Tinggi idealnya harus melahirkan mahasiswa yang mengarahkan pada
penguatan reformasi maka Pers Mahasiswa IAIN Kendari telah banyak melakukan
kontrol sosial pada internal maupun eksternal kampus.
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Kegiatan
Selama berdirinya Pers Mahasiswa beberapa kegiatan dan hasil kerja yang dilakukan
diantaranya adalah:

1. Menerbitkan majalah dinamika dengan beberapa kali penerbitan
2. melakukan Pers mahasiswa
3. Melakukan pelatihan Fotografer mahasiswa

Mekanisme Rekruitmen
Sistem rekruitmen anggota Pers Mahasiswa IAIN Kendari adalah melalui pelatihan

Pers Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pers Mahasiswa IAIN Kendari.

Kepengurusan dan kelengkapan Organisasi
Untuk menjadi pengurus atau Ketua Pers Mahasiswa maka sebelumnya harus terlebih

dahulu menjadi anggota pers dan Ketua Pers Mahasiswa dipilih melalui Musyawarah
Besar Pers Mahasiswa.
Organisasi Pers Mahasiswa (Pers-Ma) IAIN Kendari mempunyai kelengkapan sebagai
berikut:

1. Ketua Umum yakni koordinator dan penganggung jawab utama seluruh aktifitas
organisasi

2. Sekretaris Umum, yakni aparat penanggung jawab administrasi dan
kesekretariatan

3. Bendahara Umum yakni pengelola dan penanggung jawab keuangan organisasi
dan

4. Bidang-Bidang

Out Put (Keluaran)
Out put anggota Pers Mahasiswa IAIN Kendari telah banyak  bekerja dibeberapa

perusahan penerbitan yang ada dikota kendari misalnya di Kendari Pos dan Kendari
ekspres.

Penutup
Bagi mahasiswa baru yang ingin mengambangkan minat dan bakat jurnalistik atau

menulis, maka Lembaga Pers Mahasiswa menanti anda untuk bergabung dan dapatkan
informasi dikantor atau sekretariat Pers Mahasiswa IAIN Kendari.

19. UK  OLAH RAGA IAIN KENDARI.
UK olahraga adalah salah satu lembaga minat dan bakat yang berientasi pada

pembinaan minat dan bakat mahasiswa melalui pengembangan dibidang olah raga.
Saat ini UK olahraga Terus melakukan kegiatan yang mengarahkan mahasiswa pada
penggalian potensi seperti bola kaki, bola volley, takraw, catur, dan tenis meja

20. UKM BAHASA
UKM Bahasa IAIN Kendari adalah lembaga  pengembangan minat dan bakat yang

berorientasi pada ilmu bahasa. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2015, tepatnya pada
tanggal 20 Juni 2015. UKM Bahasa secara resmi menjadi lembaga internal IAIN Kendari
pada tahun 2016.
Adapun program-program pada Lembaga Bahasa ini ialah :

1. Kemah Bahasa
2. Pelatrihan TOAFL
3. Test TOAFL
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4. Study Banding
5. Touring Kampus
6. Seminar Bulan Bahasa
7. Pameran dan EXPO Bahasa
8. Bakti Sosial
9. Pembelajaran bahasa

Adapun program-program andalan yang telah terlaksana ialah :
1. Pertukaran Budaya Indonesia dan Filipina
2. Study Banding Ke Thailand
3. English Festival
4. English and Arabic Fair
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