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KATA PENGANTAR

Jakafia, 28 Februari 2018

Assalamu' alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Syukur alhamdulillah, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) yang berada dalam naungan
Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar telah menjalani usianya yang ke 14 tahun. Atas
ridha-Nya dan dukungan para pemangku kepentingan (stake holder), jajaran pimpinan dan
sivitas akademika UAI melakukan upaya untuk membawa UAI menjadi salah satu institusi
pendidikan yang terpandang di Indonesia dan bertaraf intemasional. UAI bertekad untuk
mengembangkan manusia yang dapat memadukan dimensi intelektual, spiritual, dan etika-
moral sebagai modal untuk berkiprah dalam dunia kerja dan juga di masyarakat.

Walaupun usianya masih relatif muda, dengan berbekal pemahaman terkini tentang peran
strategis dunia pendidikan tinggi, jajaran pimpinan dan sivitas akademika UAI diharapkan
dgar selalu berdiri di barisan depan dan siap menghadapi tuntutan perubahan global. Syukur
alhamdulillah, UAI secara seksama mengikuti arus perubahan dalam dunia pendidikan serta
terus meningkatkan mutu pendidikan dengan jalan meningkatkan kualitas dosen, melengkapi
fasilitas pendidikan serta terus menyesuaikan kurikulum.

Buku pedoman layanan kemahasiswaan ini memuat berbagai informasi tentang UAI, seperti;
visi misi, struktur organisasi, layanan kemahasiswaan. Buku ini walaupun diutamakan untuk
mahasiswa, juga berguna bagi para staf dosen, pimpinan program studi maupun fakultas
sebagai rujukan dalam memberikan pelayanan bagi para mahasiswa, selain itu buku pedoman
ini juga sebagai informasi bagi para pemangku kepentingan. Walaupun tidak terlalu rinci
diharapkan buku pedoman ini dapat memberikan informasi dan gambaran kepada sivitas
akademika UAI khususnya dan sebagai media informasi untuk masyarakat luas pada
umumnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas
akademika UAI yang telah bekerja keras membangun dan mengembangkan UAI. Terima
kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun Buku Pedoman ini atas
kerjasamanya.

Wassalaniu 'alaikirm wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Universitas Al Azhar Indonesia,
Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan

/\, Au*w

Dr. Nita Noriko, Ms.
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VISI dan MISI

Visi Misi UAI adalah pedoman pembinaan kemahasiswaan yang menekankan pada penerapan

nilai-nilai islami dalam pembentukan karakter mahasiswa. Oleh sebab itu mahasiswa diwajibkan

mengikuti kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang bertujuan untuk mempercepat adaptasi

dengan tata kehidupan pendidikan tinggi yang berbasis tridarma perguruan tinggi. Nilai-nilai

Dasar (Core Values) yang dianut di UAI dan menjadi landasan dalam pengembangan karakter

mahasiswa UAI adalah:

a) Takwa

Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi

larangan-Nya, patuh pada aturan-Nya, taat beribadah, selalu bersyukur, tidak berkeluh kesah

dalam menghadapi situasi apapun, dan mengorientasikan hidup hanya untuk mencapai ridha

Allah.

b) Jujur dan amanah

Bertindak dengan penuh integritas, jujur, menjaga janji, konsisten, menjaga harga diri -
muru'oh- orang, tidak bergunjing, dapat dipercaya dan kredibel.

c) Tanggungjawab

Bertindalt dengan penuh disiplin diri, berpikir sebelum bertindak, memahami bahwa *?O*
yang dilakukan akan menciptakan akibat tertenhr, bertanggungiawab trntuk semua tindakan

yang dilakukan, tidak melempar kesalahan kepada orang lain. rl

d) Kendali diri
'Mampu 

mengatasi impuls dan dorongan dari dalam diri, tidak mudah marah dan lepas

kendali, menahan diri untuk tidak melakukan tindakan agrelif,,tidak bergunjing, tidak mudah

menyela dan dapat menunggu giliran.
'I

e) Penghargaanterhadap orang lain (respek)

2



g)

h)

Terbuka dan toleran terhadap perbedaan, penuh perhatian dan menjaga kesopanan, mampu

menghadapi kemarahan dan ketidak-sepahaman dengan tenang, nrenggunakan komunikasi

yang baik, memperlakukan orang lain dengan carayarLgbaik dan patutl +

Peduli

Menunjukkan simpati kepada orang lain, menunjukkan terima kasih, dapat memberi maal

siap membantu orang lain, penuh perhatian dan kepedulian terhadap mereka yang kurang

beruntung.

Adil

Terbuka dan dapat mendengarkan orang lain,dapat berbagi dan bergiliran, tidak menimpakan

kesalahan kepada orang lain, tidak pilih kasih dan bersikap berkeadilan, memperlakukan

ofng lain pada tempatnya.

Kerjasama

Saling menghormati antar sesama, bersikat positif terhadap nilai-nilai yang dianut oranglain,

berkomitmen terhadap tugas bersama, dapat memahami kebutuhan dan aspirasi orang lain,

mengedepankan prinsip musyawarah dan saling berbagi.

Rendah hati dan tidak sombong

Dapat mendengarkan dan menerima orang lain, berpikiran terbuka dan mengetahui kekuatan

diri sendiri serta mengakui kelebihan orang lain, tidak menyombongkan diri dan

merendahkan orang lain, tetap teguh dan bersikap positif, memperlihatkan kesantunan dan

keluhuran budi.

Nilai-nilai Dasar UAI ini yang menjadi acuan dalam pengembangan program kemahasiswaan,

untuk rppnghasilkan pribadi muslim yang kaffaft. Pembinaan kemahasiswaan berkaitan dengan

ketersediaan layanan untuk mahasiswa. Layanan yang disiapkan untuk membina mahasiswa

adalah 
,!

1. Program Penalaran dan Kreativitas, termasuk softskills.

Program Penalaran dan Kreatifitas merupakan program dari Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi (Ditjen DiktD grrna memberikan wadah bagiparamalrapiswa untuk menyalurkan ide-

ide kreatif dan inovatifnya. Berbagai progftrm telah diluncurkan Ditjen Dikti antara lain

program pengembangan penalaran dan keilmuan untuk merangsang pertumbuhan

3
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mahasiswa dalam persiapan menjadi sarjana yang unggul serta mampu bersaing dengan

sehat. Layanan kepada mahasiswa unhrk mendukung program ini-adalah 
+

a. Sosialisasi mengenai kegiatan bidang pengembangan penalaran dan kreatifitas antara

lain program Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mapres), Olimpiade Nasional

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT), Lomba

Debat Berbahasa Inggris, National University Debating Championship OrUDC),

Olimpiade Sains Nasional (OSN) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III keseluruh Prodi untuk

melakukan proses seleksi Tingkat Prodi;

b. Melaksanakan program seleksi hingga tahap universitas

;. Melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan Mahasiswa Berprestasi Tingkat

Universitas yang dikirim ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III untuk mewakili UAI.

Minat dan Bakat

Minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa (KMPS dan

KMF) serta unit kegiatan keluarga mahasiswa (UKKM). Pembinaan organisasi

kemahasiswaan meliputi Latihan Kepemimpinan Manajemen Dasar (LKMD), Latihan

Kepemimpinan Manajemen menengah (LKMM), Latihan Kepemimpinan Manajemen lanjut

(LKML) dan mengadakan pengabdian kepada masyarakat masyarakat. Untuk kegiatan

ekstra kurikuler meliputi kemampuan penalaran, bakat dan minat dibawah 15 UKKM yaitu

NO UKKM Kegiatan

1 Rascacielos Choir
(Rasco)

Pelatihan paduan suara dan tamPil
dalam berbagai acara rl

2 LDK Kharisma Melakukan kegiatan kegiatan
kajian ke Islaman

J Al Azhar Seni
Bela Diri (ASBD)

Pelatihan bela diri dan mengikuti
berbagai turnamen

4 Samtnita Tari saman

5 Ambalan - Racana
Pramuka

Pramuka

4



NO UKKM Kegiatan

6 BahasaClub
ALC

Pelatihan Berbagai macam bahasan
dan mengikuti perlombaair deo-at

7 Tari Seruni Tari Tradisional tampil dalam
berbagai acara

8 Music Sore Pelatihan Musik, tampil dalam
berbagai acara

9 Jam'iyyatul Qurra'
wal huffazh (JQH)

Program Hafal Qur'an,tampil dalam
berbagai acara dan lomba nasional
dan internasional

t0 Basket Al Azhar Pelatihan basket, dan turnamen
nasional

11 Volley Pelatihan Volley, turnamen di
tingkat Jabodetabek sampai tingkat
nasional

t2 Science & Robotic Pelatihan Bidang Studi Ilmiah dan
Robotic, lomba ilmiah PT,Nasional

13 Soccer UAI FC Pelatihan Soccer Tunamen PT

t4 Badminton Pelatihan Badminton mengikuti
berbagai turnamen PT

t5 ArgaZarka Pecinta Alam - Kegiatan pencinta
alam dan Penmas

3. Kesejahteraanmahasiswa

Dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dari sisi non akademik terkait finansial,

kese{ratanfisik dan problematika disediakan pelayanan sebagai berikut
a

3.1. Program Beasiswa 
rl

Layanan Beasiswa terdiri atas beasiswa yang berasal dari APBN dan non APBN. Program

beasiswa dari dana APBN adalah:

- Beasiswa Bidikmisi dari Kemenristekdikti, t ,

- 
. 
Peningkatan PrestaSi Akademik (PPA) dari Kemenristekdikti.

Bantuah dana pendidikan yang berasal dari non APBN antaralain adalah:



- Program Beasiswa Korporat yang berasal dari Community Service Responsibility

(CSR)beberapa korporat mitra UAI. i

- Program OSC (Online Scholarship Competition) merupakan kompetisi beasisw*a online

pertama di Indonesiayangdiadakan oleh situs berita dan video MetroTVNews.com.

- Program bantuan dana Badan AmilZakatNasional (BAZNAS)

- Beasiswa Tahfidzbagi calon mahasiswa penghafal Al Quran

- Beasiswa Mahasiswa Kerja UAI

3.2. Program Layanan Kesehatan

Klinik kesehatan UAI menyediakan pelayanan kesehatan perorangan dengan memperhatikan

bgberapa aspek sebagai berikut:

l. Pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat pertolongan pertama

2. Melakukan kegiatan rujukan dengan cepat dan tepat

Jika mahasiswa tidak bisa ditolong maka akan segera diarahkan ke Rumah Sakit Pertamina

Pusat yang berjarak kurang lebih 1500 meter dari kampus.

3.3. Jaminan Kesehatan pada Kecelakaan

Universitas Al Azhar Indonesia berupaya menjamin dan melindungi mahasiswa melalui

program PT Asuransi Tri Pakarta. Manfaat yang dapat diterima oleh mahasiswa jika

mengikuti layanan asuransi kecelakaan adalah menjamin risiko terjadinya kecelakaan yang

menimpa mahasiswa yaitu :

l. Kematian (Death)

2. Cacat Tetap (Permanent disablement) rl

3. Cacat Sementara (Temporary disablement)

4. Biaya Pengobatan (Medical expenses)

3.4,Layanan Bimbinganl(onseling t I

fayanln Bimbingan Konseling untuk mahasiswa dilaksanakan Pusat Layanan Psikologi

Terpadu (PLPT) '



3.5. Karir dan bimbingan kewirausahaan

LayananPusat pengembangan Karir memberikan ., 
..

l) informasi kepada mahasiswa mengenai pengetahuan spesifik sesuai
akan ditekuni di dunia kerja

bidang ilmu yang

2) Gambaran kegiatan yang akan dijalankan setelah lulus sehingga dapat merencanakan
karir mahasiswa

3) Seminar/pelatihan karir, yaitu kegiatan memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis
tertentu agar mahasiswa dapat memiliki keahlian tertentu sesuai yang diharapkan.

4) Informasi lowongan kerja/Magml, merupakan layanan karir yang bersifat meneruskan
informasi lowongan kerja/magang dari berbagai perusahaan

5) Rekrutmen Kampus memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan
rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja dari lulusan uAI di kampus secara langsung
berupa

a) Bursa Kerja, merupakan kegiatan rekrutmen dari berbagai perusahaan.

b) Konseling Karir, layanan yang memberikan konsultasi bagi mahasiswa yang
membutuhkan bimbingan pengetahuan, wawasan, dan pilihan dalam hal karir.

4)' Layanan kewirausahaan mempersiapkan lulusan yang ingin terjun di dunia wirausaha seperti

l' Pembekalan, merupakan rangkaian kegiatan atau tahapan pelaksanaan program
Mahasiswa wirausaha dan syarat untuk mendapatkan hibah modal usaha. Tujuan
diselenggarakan pembekalan untuk meningkatkan motivasi dan keperc ayaan diri serta
ktitrampilan berwirausaha mahasiswa. Kegiatan ini terdiri dari workshop dan bazar.

2' Pelatihan, dilaksanakan dalam bentuk seminar, workshop, magang, dan kegiat* luir,
dimana mahasiswa dapat bertemu, belajar, dan berkonsultasi lhngsung dengan Dosen,
CEo,' Manajer, Bussines owner, Founder, dan Co-founder perusahaan-perusahaan' 
ternama.

3' Pendampingan, bertujuan untuk mendampingi para mahpsigwa wirausaha pemula yang

.bekerjasama dengarf praktisi maupun dosen yang memiliki kapasitas sesuai dengan usaha
masing-masing mahasi swa.
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4.

5.

Entrepreneurship Event, merupakan layanan alfiir dari Program Kewirausahaan

Mahasiswa yang terbagi ke dalam dua kegiatar5 yaitu semhar {an expo pmduk.

Galeri Kemahasiswaan, memfasilitasi ruang kegiatan berwirausfia mahasiswa- dimana

produk-produk yang dibuat dapat dljual di galeri yang telah disiapkan.

\
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