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SAMBUTAN REKTOR 

 
Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memperkenankan kita 

untuk menyelesaikan penyusunan buku Kepribadian Universitas Islam 

Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara yang Berlandaskan Ahlussunnah wa al-

Jamaah (Aswaja) ini. Kami menyambut baik penerbitan buku ini. Selain 

sebagai panduan bagi sivitas akademika untuk menjalankan peran dan 

fungsinya di perguruan tinggi, buku ini juga sebagai jawaban atas perlunya 

penjelasan terkait kepribadian Aswaja yang telah tercantum dalam visi dan 

misi Unisnu Jepara.    

Peningkatan mutu pendidikan merupakan agenda pokok bagi Unisnu Jepara. 

Salah satu tandanya adalah ketersediaan panduan yang jelas yang bisa 

menjadi indikator bagi keberhasilan sebuah luaran yang diinginkan. Salah 

satu luaran yang disematkan bagi seluruh sivitas akademika dan lulusan 

Unisnu Jepara yang sesuai dengan visi misi adalah terpraktikannya 

kepribadian Aswaja. Untuk itu, strategi yang digunakan Unisnu Jepara 

dalam hal ini adalah dirumuskannya pedoman kepribadian Aswaja dalam 

konteks Unisnu Jepara.  

Dengan terumuskan dan tertuliskannya buku ini, diharapkan segala aktifitas 

di Unisnu Jepara bisa mengacu pada pedoman kepribadian Unisnu yang 

berlandaskan Aswaja. Salah satu yang terpenting adalah terumuskannya 

indikator-indikator ketercapaian kepribadian Aswaja yang juga bisa 

dijadikan rujukan dalam penentuan capaian pembelajaran pada kurikulum di 

Unisnu Jepara sesuai dengan yang diharapkan ada pada kurikulum berbasis 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun Buku 

Pedoman Kepribadian Unisnu yang Berlandaskan Aswaja yang telah 

mencurahkan rasa, karsa dan idenya bagi tersimpulkannya buku ini. Terima 

kasih juga kami sampaikan kepada pihak Yayasan, Wakil Rektor, Dekanat, 

para Kaprodi, Biro-Biro, dan Lembaga  yang berada di lingkup Unisnu 

khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan yang juga telah bersama-

sama membuat embrio ide dan rumusan awal bagi terumuskan dan 
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tertuliskannya buku ini. Semoga buku ini mendapatkan keberkahan dari 

Allah SWT. dan semoga bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

      

          Jepara, Nopember 2016  

Rektor Unisnu Jepara 

 

 

 

Dr. Sa’dullah Assaidi, M.Ag. 

 NIY. 2 560117 89 115  
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat 

rahmat-Nya penyusunan ”Buku Pedoman Kepribadian Unisnu Jepara yang 

Berlandaskan Aswaja” dapat diselesaikan. Sebagaimana amanat pada Visi 

Unisnu Jepara “Menjadi Universitas Islam yang unggul dalam 

pengembangan IPTEK dan Seni Budaya, Cendekia, Berakhlakul Karimah 

serta berkepribadian Ahlussunnah Wal Jama'ah” maka perlu adanya upaya-

upaya nyata dalam hal pencapaian visi. Penyelarasan program kerja dan 

kegiatan pembelajaran dengan visi Unisnu sudah dilakukan dan perlu 

pengejawantahan perumusan kepribadian Unisnu yang berlandaskan Aswaja.  

Perumusan kepribadian Unisnu telah dilaksanakan sesuai dengan 

hasil Penyelarasan Kurikulum MKU dengan Visi Unisnu dan menghasilkan 

10 (sepuluh) nilai kepribadian yang disebut Dasapekerti Unisnu dan 16 

budaya unggulan untuk dilaksanakan dan diinternalisasikan kedalam 

kegiatan sivitas akademika baik program kerja universitas, proses belajar 

mengajar, dan kegiatan kemahasiswaan.  

Semoga Buku Panduan ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan 

kehidupan kampus, mendukung tercapainya visi dan mengawal terwujudnya 

Unisnu Jepara yang unggul dan berarah pada terbentuknya sivitas akademika 

cendekia dan berakhlaqul karimah. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Jepara, Nopember 016 

 

Tim Penyusun 
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PERATURAN REKTOR  

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

NOMOR 138/PR/UNISNU/XI/2016 
 

 

TENTANG 

KEPRIBADIAN UNISNU JEPARA YANG BERLANDASKAN ASWAJA  

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi menjadi universitas Islam 
terdepan dalam melahirkan sumber daya manusia 
unggul, yang beriman, cendekia dalam pengembangan 
IPTEK dan seni budaya, berakhlakul karimah, 
berlandaskan nilai-nilai Aswaja, dipandang perlu 
merumuskan ciri kepribadian Universitas Islam 
Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara yang berlandaskan 
Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja); 

b. bahwa untuk merumuskan ciri kepribadian Unisnu 
Jepara yang berlandaskan Aswaja sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, telah terbentuk Tim Perumus 
berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 
095/SK/UNISNU/VIII/2016 tentang Tim Perumus 
Kepribadian Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 
Berdasarkan Ahlussunnah Wal Jamaah; 

c. bahwa Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b telah menyelesaikan perumusan kepribadian 
Unisnu Jepara yang berdasarkan Aswaja; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Rektor tentang Kepribadian 
Unisnu Jepara yang Berlandaskan Aswaja; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 



 

Pedoman Kepribadian UNISNU yang Berlandaskan Aswaja | vi 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
149/E/O/2013 tentang Penggabungan Institut Islam 
Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Nahdlatul Ulama Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi 
dan Desain Nahdlatul Ulama Jepara yang 
Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi 
Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa 
Tengah Menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama 
Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang 
Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi 
Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa 
Tengah; 

5. Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama 
Jepara Nomor 157/KEP-YAPT/O/XII/2014 tentang 
Statuta Unisnu Jepara; 

6. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama 
Jepara Nomor 59/SK/YAPT/P/IV/2016 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unisnu Jepara; 

7. Keputusan Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama 
Jepara Nomor 143/SK/UNISNU/X/2014 tentang 
Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama Jepara Tahun 2014-2019; 

8. Keputusan Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama 
Jepara Nomor 095/SK/UNISNU/VIII/2016 tentang Tim 
Perumus Kepribadian Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama Jepara Berdasarkan Ahlussunnah Wal Jamaah; 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEPRIBADIAN 

UNISNU JEPARA YANG BERLANDASKAN ASWAJA. 

Pasal 1 

Kepribadian Unisnu Jepara yang Berlandaskan Aswaja sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini. 
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Pasal 2 

Kepribadian Unisnu Jepara yang Berlandaskan Aswaja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 wajib dilaksanakan dan diinternalisasikan ke dalam seluruh kegiatan 

sivitas akademika Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.  

Pasal 3 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jepara 

pada tanggal 11 November 2016 

REKTOR, 

 

 

 

 

Dr. SA’DULLAH ASSA’IDI, M.Ag. 

NIY 2 560117 89 115 

Tembusan: 

1. Ketua Umum Yaptinu; 

2. Para Wakil Rektor; 

3. Para Dekan; 

4. Direktur Program Pascasarjana; 

5. Para Kepala Biro; 

6. Para Ketua Lembaga; 

7. Para Kepala UPT. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara yang berdiri 

sejak 26 April 2013 telah memiliki beberapa langkah dalam rangka penataan 

internal universitas. Salah satunya adalah dalam pernyataan visi dan misi 

yang memang harus memiliki penciri khas sebagai universitas Islam di 

Jepara yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama. Untuk itu, visi yang 

dipilih Unisnu adalah “Menjadi Universitas Islam yang unggul dalam 

pengembangan IPTEK dan Seni Budaya, Cendekia, Berakhlakul Karimah 

serta berkepribadian Ahlussunnah Wal Jama'ah”. Sedangkan misinya adalah 

sebagai berikut:  

(1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki keunggulan moralitas, intelektualitas, dan teknologi 

berlandaskan nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja). 

(2) Menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk 

pembangunan peradaban dan kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai 

Aswaja. 

(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada pemberdayaan masyarakat 

berbasis potensi dan kearifan lokal untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat berlandaskan nilai-nilai Aswaja. 

(4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perguruan 

tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha 

dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional 

dan internasional 

(5) Menyelenggarakan tata kelola universitas Islam yang amanah dan 

berorientasi mutu berlandaskan nilai-nilai Aswaja. 

Kemudian Unisnu merasa perlu untuk mengejawantahkan visi misi 

tersebut di atas kedalam keterangan detail terkait strategi pencapaiannya. 

Keterangan detail tersebut setidaknya bisa dilakukan oleh segenap sivitas 

akademika untuk bersama-sama meraih tujuan yang ingin dicapai.  

Salah satu klausul dari visi Unisnu Jepara adalah “berkepribadian 

Ahlussunnah Wal Jama’ah”. Selain karena klausul tersebut merupakan 
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bagian dari visi, klausul tersebut juga merupakan bagian dari penciri Unisnu 

yang memang universitas Islam dan juga Nahdlatul Ulama. Penciri ini dirasa 

perlu sekali untuk diperjelas kedalam sebuah strategi pencapaian agar bisa 

dijadikan panduan bagi sivitas akademika untuk menjalankan perannya di 

perguruan tinggi. Panduan tersebut juga bisa dijadikan alat oleh sivitas 

akademika untuk menginternalisasikan kepribadian Unisnu yang 

berlandaskan pada nilai Aswaja pada diri mereka sebagai bagian dari sumber 

daya manusia di level perguruan tinggi. 

Urgensi penjelasan kepribadian Unisnu yang berlandaskan Aswaja 

juga tercermin dalam misi Unisnu di atas pada nomor 1, 2, 3, dan 5 yang 

menandaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola di universitas Islam  yang 

amanah dan berorientasi mutu berlandaskan nilai-nilai Aswaja. Manajemen 

yang dilakukan universitas serta proses pembelajaran terhadap mahasiswa 

hendaknya berbasis pada nilai dan budaya Aswaja yang perlu 

diinternalisasikan di lingkungan universitas. Tambah lagi, selama mahasiswa 

melakukan pembelajaran dan kehidupan kampus diharapkan bisa melatih 

diri untuk menginternalisasikan nilai-nilai Aswaja tersebut sehingga ketika 

lulus mereka sudah bisa menjiwai nilai Aswaja tersebut dan 

mengamalkannya di lingkungan masyarakat. Pertanyaan yang terlontar 

kemudian adalah apakah nilai dan budaya Aswaja sebagai bagian dari nilai 

dan budaya Islam yang dibangun oleh Unisnu sudah dijelaskan secara rinci 

ataukah belum.  

Tentu saja hal tersebut di atas dijawab dan ditindaklanjuti oleh pihak 

pemangku kebijakan di Unisnu. Pemangku kebijakan di Unisnu perlu 

merumuskan bagaimana cara menjelaskan nilai Aswaja kedalam segala 

peran sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi sehingga nantinya 

bisa bertransformasi menjadi kepribadian dan budaya Aswaja yang pada 

gilirannya nanti diharapkan bisa membudaya. Sehingga pada tanggal 1 dan 2 

Agustus 2016 di ruang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu 

diadakan Workshop Penyelarasan Kurikulum Pembelajaran dengan Visi 

Unisnu. Acara ini dipelopori oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan 

(LPP) Unisnu dengan meminta arahan dari Rektor terkait arah workshop. 

Akhirnya disepakati bahwa acara tersebut dihadiri oleh segenap pemangku 

keputusan di Unisnu Jepara, mulai dari pimpinan yayasan, rektorat, dekanat 

sampai program studi.  
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Salah satu hasil dari workshop tersebut adalah terumuskannya poin-

poin dasar nilai dan kepribadian Aswaja serta dibentuknya tim perumus 

Kepribadian Unisnu Jepara yang berlandaskan Aswaja. Langkah yang 

diambil terkait hasil workshop tersebut adalah bahwa poin-poin yang 

dihasilkan dari workshop direkap oleh tim dari LPP untuk kemudian 

ditindaklanjuti di tim perumus. Tim perumus tersebut kemudian yang 

bertugas merumuskan secara detail model kepribadian Aswaja Unisnu, mulai 

dari nilai dasar Aswaja, kepribadian Aswaja khas Unisnu Jepara, indikator 

sekaligus capaian pembelajaran, sampai pada bentuk budaya yang bisa 

dipraktikkan di lingkungan universitas. Tim ini kemudian dibentuk melalui 

Surat Keputusan (SK) Rektor No. 095/SK/UNISNU/VIII/2016 dengan tim 

seperti tertulis dalam bab SK Tim Perumus di bagian depan buku ini.  

Tim perumus kemudian mengadakan pembahasan dengan agenda 

tersebut di atas selama tujuh kali, yakni pada tanggal 30 Agustus, 2 

September, 7 September, 15 September, 23 September, 14 Oktober dan 21 

Oktober 2016. Ketujuh kali pembahasan tersebut telah menghasilkan sebuah 

rumusan detail tentang kepribadian Unisnu yang berlandaskan Ahlussunnah 

Wal Jama’ah dalam bentuk buku. Secara garis besar, detail kepribadian 

dalam buku ini terbagi kedalam nilai dasar Aswaja secara konseptual yang 

diambil universitas, kepribadian Aswaja dalam bentuk sepuluh poin sebagai 

hasil dari kristalisasi nilai dasar yang disesuaikan dengan Unisnu Jepara, 

indikator-indikator dari sepuluh kepribadian tersebut yang sebenarnya juga 

bisa menjadi acuan pembuatan capaian pembelajaran dalam kurikulum, dan 

juga bentuk budaya yang bisa dilakukan bersama di lingkungan Unisnu.  

Sebagai keterangan awal dalam bab Pendahuluan ini bahwa sepuluh 

nilai dasar Aswaja yang diambil adalah jujur, cerdas, dapat dipercaya, adil, 

tolong menolong, istiqamah, toleran, moderat, seimbang dan amar ma’ruf 

nahi munkar. Kesepuluh nilai tersebut kemudian dijabarkan sesuai dengan 

konteks ke-Unisnu-an dalam bentuk sepuluh kepribadian (Dasapekerti) 

sebagai bagian dari strategi penanaman kepribadian bagi segenap sivitas 

akademika. Jabaran secara detailnya akan dijelaskan dalam bab-bab 

selanjutnya dalam buku ini. Namun garis besar untuk hasil rumusan tersebut 

dapat dilihat terlebih dahulu dalam tabel berikut. Berikut tabel garis besar 

hasil rumusan tersebut.  
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Tabel 1 

Rumusan Dasapekerti UNISNU, Indikator Keberhasilan, dan Budaya                                 

No Dasapekerti 

UNISNU 

Indikator Keberhasilan Bentuk Budaya 

1 Membudayakan 

Tradisi 

Kejujuran 

 Kesesuaian antara kata 

dan perbuatan 

 Ketegasan dan 

kematangan keilmuan 

 Melaksanakan apa yang 

telah ditentukan dalam 

etika akademik 

 Menerima kelebihan dan 

kekurangan orang lain 

 

 Disiplin dan 

tepat waktu 

 Anti mencontek 

dan  plagiarisme  

 Penilaian 

autentik 

2 
Kreatif, Inovatif, 

dan Inspiratif 

 Cerdas hati/spiritual, 

pikiran/intelektualitas-

emosi maupun 

fisik/gerak-psikomotor   

 Pola pikir dan kesadaran 

yang kritis berupa 

penelitian yang bermuara 

pada ilmu yang aplikatif 

 Cerdas dalam 

mewujudkan, 

menyebarkan dan 

melaksanakan ide serta 

bisa menjadi inspirasi 

bagi yang lain 

 Ilmu yang terinternalisasi 

dalam diri terkait 

pembedaan yang benar 

dan yang salah, yang 

baik dan yang buruk, 

serta yang indah dan 

yang jelek, untuk 

 Membaca, 

menulis, dan 

berkarya secara 

orisinal, etis dan 

estetis 
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No Dasapekerti 

UNISNU 

Indikator Keberhasilan Bentuk Budaya 

ditindaklanjuti dalam 

bentuk laku (sikap dan 

perbuatan)   

3 

Amanah Dalam 

Menjalankan 

Peran 

 Sivitas akademika yang 

bersemangat dan 

bertanggung jawab 

dalam tugasnya masing-

masing 

 Mampu 

mempertanggungjawabk

an tugas yang dijalankan 

 Siap menerima 

konsekuensi atas 

pekerjaan yang 

dilakukan 

 Tidak mengkhianati janji 

 Penerapan kode 

etik 

 Transparansi, 

monitoring dan 

evaluasi 

4 Proporsional 

dan Obyektif 
 Berlaku adil dan tidak 

diskriminatif 

 Mampu memberikan 

pelayanan yang baik 

tanpa membedakan 

status 

 Sadar akan kewajiban 

dan hak masing-masing 

 Mampu memberikan 

penilaian secara obyektif 

 Pelayanan prima  

 

5 Menjunjung 

Tinggi 

Kebermanfaatan 

dan 

Kesetiakawanan 

 Silaturahmi dan 

persaudaraan sehingga 

tercipta kesadaran 

bersama akan 

perdamaian yang utuh 

 Semakin banyak 

 Peduli sosial 

dan lingkungan 
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No Dasapekerti 

UNISNU 

Indikator Keberhasilan Bentuk Budaya 

program kampus yang 

memiliki nilai 

kebermanfaatan 

 Mengutamakan sikap 

kolaboratif antar sivitas 

akademika, bukan sikap 

bersaing yang tidak sehat 

 Mampu menetapkan 

kebijakan yang 

bermanfaat bagi 

masyarakat 

6 Istiqamah dalam 

Kebaikan dan 

Pengembangan 

Keilmuan 

 Membudayakan amaliah 

Aswaja  

 Berpegang teguh pada 

etika dan kaidah ilmiah 

dalam mengutarakan dan 

menyebarkan pendapat 

ke orang atau pihak lain  

 Berpegang teguh pada 

prinsip kebenaran 

 Proaktif dalam 

menyebarkan 

pengetahuan secara lisan 

maupun tertulis 

 

 Shalat Jama’ah, 

Berdoa dan 

Tahlil 

 Belajar dan 

melakukan 

penelitian 

7 Mengutamakan 

Prinsip 

Keterbukaan 

dan 

Musyawarah 

 Mampu berpikir multi 

perspektif dengan 

mengutamakan positive 

thinking 

 Bersikap dialogis dan 

terbuka 

 Cinta damai, bisa 

menerima perbedaan 

 Musyawarah 

dan dialog  
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No Dasapekerti 

UNISNU 

Indikator Keberhasilan Bentuk Budaya 

serta bisa bergaul baik 

dengan yang tidak 

sepaham dengannya 

8 

Bersikap 

Moderat dan 

Tidak Ekstrim 

 Mampu memilah solusi 

alternatif di antara solusi 

yang ekstrim kanan atau 

kiri di perguruan tinggi 

maupun di masyarakat  

 Berbasis Islam Nusantara 

serta apresiatif dan 

akomodatif terhadap 

budaya Indonesia 

 Mampu berpikir dan 

bertindak secara holistik 

dan tidak konservatif 

 Berpikir dan 

bersikap secara 

terbuka dan 

terarah 

9 

Seimbang dalam 

Beribadah, 

Berpikir, dan 

Beramal 

 Seimbang antara 

kepentingan pribadi, 

lembaga dan sosial  

 Mampu menyesuaikan 

diri dengan norma yang 

berlaku  

 Memiliki kemampuan 

manajemen diri dan 

organisasi yang ideal 

 

 Dzikir dan 

tafakur 

 Program yang 

terstruktur dan 

terencana 

10 

Memegang 

Teguh Nilai 

Kejuangan dan 

Keteladanan 

 Terciptanya sistem yang 

kondusif yang di 

dalamnya ada manusia-

manusia tangguh dalam 

membela dan 

menyebarkan kebenaran 

 Terdapatnya insan 

akademis yang berani 

 Loyalitas 

 Koordinasi dan 

konsolidasi 
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No Dasapekerti 

UNISNU 

Indikator Keberhasilan Bentuk Budaya 

membela mereka yang 

teraniaya 

 Dengan kebijaksanaan 

(hikmah), sivitas 

akademika mau 

mengajak ke arah 

kebaikan dan memberi 

teladan untuk tidak 

berperilaku buruk 

 Menggunakan belas 

kasih untuk 

mengingatkan sesama 

akan ketidakpatutan yang 

terjadi 
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BAB II 

NILAI-NILAI DASAR KEPRIBADIAN UNISNU JEPARA 

YANG BERLANDASKAN ASWAJA 

 

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab I mengenai sepuluh nilai 

Aswaja dan Ke-NU-an yang dijadikan dasar perumusan kepribadian Unisnu 

Jepara, maka pada bab ini akan dibahas arti dan implementasi dari nilai-nilai 

dasar tersebut.  

A. Jujur 

 

Kata jujur dalam kajian Islam dibahasakan dengan ash-Shidqu. Kata 

yang secara leksikal bermakna jujur tersebut sering kali ditemukan dalam 

Al-Qur’an. Tidak hanya kata ash-Shidqu secara persis namun konjugasi 

yang bersesuaian juga cukup banyak. Salah satunya adalah di surat at-

Taubah ayat 119 dengan kata ma’ash-Shādiqīn dimana kalimat lengkap 

dalam ayat tersebut adalah bermakna sebagai berikut. 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur.1”  

Yang dipakai dalam ayat tersebut adalah pelaku jujurnya. Pelaku jujur 

tersebut disebut secara jamak dan berada dalam posisi yang sangat mulia. 

Orang yang beriman dan bertakwa dianjurkan untuk bersama orang-orang 

yang jujur. Hal ini mengindikasikan bahwa orang yang shādiq memiliki 

posisi yang sangat tinggi dalam penghambaan manusia kepada Tuhan. 

         Ketinggian derajat ini juga dijelaskan selanjutnya dalam al-Qur’an 

surat An-Nisa’ ayat 69 bahwa kejujuran itu mengiringi derajat kenabian. 

Orang yang memiliki derajat jujur disebut langsung setelah Nabi dimana 

setelah orang yang jujur diikuti oleh derajat syuhada lalu orang saleh. Dalam 

                                                           
1  Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1996. 
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menjelaskan kedua ayat di atas, syekh Abul Qasim al-Qusyairi2 menyebut 

bahwa ash-Shidqu merupakan tiang penopang segala persoalan. Diterangkan 

juga bahwa dengan demikian ash-Shidqu tidak hanya terbatas pada jujur dan 

tidak dusta, melainkan juga dimaknai sebagai kebenaran. Hal ini bisa terlihat 

dari sahabat Abu Bakr yang memiliki gelar ash-Shiddīq karena beliau 

dijuluki sebagai sang pembenar. 

         Kejujuran dan kebenaran inilah yang dijadikan sebagai hasil rumusan 

awal dan penting dari kepribadian Unisnu Jepara. Rumusan tersebut dapat 

dilihat di bab setelah ini.      

B. Cerdas 

    Domain intelektualisme yang diusung perguruan tinggi haruslah 

ditopang atas dasar kecerdasan (faṭonah). Hal ini sebenarnya didasarkan 

pada ayat pertama al-Qur’an yang pertama turun, yakni terkait membaca 

dengan nama Tuhan3. Ayat yang terdiri dari dua hal ini, yakni membaca dan 

dengan nama Tuhan, menyiratkan manusia untuk bisa menjawab teka-teki 

tentang apa itu seluk beluk membaca, apa itu nama Tuhan, mengapa 

membaca harus menyertakan nama Tuhan, dan lain-lain. Hal ini tentu saja 

menyimpulkan bahwa manusia harus meneliti. Sementara meneliti adalah 

karakter yang sangat terlihat dari kecerdasan, maka inilah yang menjadi 

dasar pemikiran Unisnu untuk menggunakan cerdas sebagai nilai kedua 

dalam kepribadiannya. 

C. Dapat Dipercaya 

 

Sifat kedua (Amanah) dari Nabi ini merupakan nilai Aswaja yang 

sangat penting. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mampu membawa 

kemaslahatan bagi umat dan masyarakat. Adalah sebuah keniscayaan bahwa 

manusia tidak akan bisa disematkan sebagai makhluk yang berguna jika dia 

                                                           
2 Hal ini tersebut dalam kitab Risalah Qusyairiyah Induk Ilmu Tasawuf karya 

Abul Qasim al-Qusyairy terjemahan dari Dr. Mohammad Luqman Hakiem terbitan 

tahun 2006.  

3 Terdapat dalam al-Qur’an surat al-‘Alaq ayat 1. 
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tidak bisa menjaga dirinya di tengah masyarakat. Ditambah lagi, jika dia 

tidak mampu menjaga sebuah kepercayaan yang diberikan kepadanya, maka 

bisa dikatakan bahwa dia kurang atau tidak dapat dipercaya untuk 

meneruskan kemaslahatan yang seharusnya muncul melalui perantara 

dirinya. 

Dalam al-Qur’an surat al-Mu’minun ayat 8 disebutkan bahwa orang 

beriman bisa dikatakan beruntung jika dia bisa memelihara amanat dan janji 

yang diembannya4. Salah satu sifat nabi Saw. juga amanah (dapat 

dipercaya). Untuk itulah kiranya penting sekali perguruan tinggi sebagai 

pengemban dharma pengabdian kepada masyarakat juga menggunakan nilai 

ini sebagai pembentuk kepribadiannya. 

D. Adil      

Nilai adil (keadilan) yang diambil ini adalah bersesuaian dengan al-

Qur’an surat al-Maidah ayat 8 dengan terjemahan bahasa Indonesianya 

sebagai berikut.  

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian 

menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah 

menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah 

kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak 

adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada 

taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

 

Ayat ini menjelaskan secara tersurat bahwa adil merupakan sikap yang amat 

mulia karena bisa mendekatkan manusia kepada ketaqwaan.  

 Adil berlawanan dengan dzalim dimana yang kedua ini berarti 

pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Sehingga adil berarti 

menyampaikan suatu hak kepada setiap pemiliknya.5 Berdasar perspektif 

tersebut, nilai Aswaja yang terkenal dengan I’tidāl ini berarti juga 

menegakkan sesuatu. Dengan demikian, adil merupakan sifat yang sangat 

                                                           
4  Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1996.  

5 M.Quraish Shihab, 1996, Wawasan Al Qur’an, Cetakan 13, Bandung, 

Mizan, hlm. 116.  
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dibutuhkan sebuah perguruan tinggi dimana perguruan tinggi tersebut harus 

bisa mengambil sikap tegas, dengan perspektif keilmuan atau pendidikan, 

dalam menegakkan dan memutuskan sesuatu ketika bersinggungan dengan 

masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan pemerintahan.  

E. Tolong Menolong 

Islam mewajibkan umatnya untuk tolong-menolong satu sama lain. 

Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 dengan 

tafsir sebagai berikut:   
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya. 

Kata al-Birr dalam ayat tersebut bermakna kebaikan secara komprehensif 

yang mencakup segala kebaikan. Lawan katanya adalah al-Itsm yang berarti 

kejelekan yang mencakup segala kejelekan. Dengan ayat tersebut, Allah 

memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan 

dengan disertai ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan saling menolong 

dalam kebaikan, akan timbul keridhaan dalam diri setiap manusia kepada 

sesamanya, sementara dengan taqwa manusia akan memperoleh keridhaan 

dari Allah SWT.6 Maka, dengan dengan melakukan aktifitas tolong 

menolong dalam kebaikan dan takwa, setiap orang akan mendapatkan ridha 

dari sesama dan dari Allah SWT.  

Selain sesuai dengan dasar di atas dalam pengambilan tolong 

menolong sebagai salah satu nilai dasar kepribadian Aswaja, Unisnu Jepara 

juga sadar bahwa kemajuan perguruan tinggi tidak akan dapat diraih jika 

karakter ini tidak dimiliki oleh para sivitas akademika. Rasa persaudaraan, 

empati, dan saling membantu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh 

para sivitas akademika Unisnu Jepara.   

F. Istiqamah 

Salah satu prinsip dasar pembentukan umat terbaik (Mabādi’ Khoira 

Ummah) yang dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama’ adalah al-Istiqāmah. 

                                                           
6 Muhammad ibn Ahmad al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Beirut: 

Dar al-Kitab al-‘Araby, t.th), Vol. 6, hal. 45. 
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Secara terminologi, istiqamah adalah tegak dihadapan Allah SWT. atau tetap 

pada jalan yang lurus dengan tetap menjalankan kebenaran dan menunaikan 

janji baik yang berkaitan dengan niat, ucapan, sikap, dan perbuatan. Pendek 

kata, istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus (sirāṭ al-mustaqīm) 

dengan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan.7 Definisi ini senada dengan 

pendapat Sayyid Abdullah al-Haddad bahwa istiqamah adalah tetap bertahan 

dalam perilaku-perilaku bersih dengan bersandarkan kepada al-Quran dan al-

Hadits.8 Istiqamah juga bisa diartikan dengan konsisten dan tetap menapaki 

jalan yang lurus walaupun dihadang berbagai rintangan. Orang yang 

berperilaku istiqamah adalah orang yang konsisten dalam melaksanakan 

kebaikan, di mana saja dan kapan saja.9 

Quraisy Shihab menuturkan bahwa dalam al-Qur’an surat Hud ayat 

112, Nabi Saw. diperintahkan untuk konsisten dalam menegakkan tuntunan 

wahyu Ilahi sebaik mungkin sehingga terlaksana sebagaimana mestinya. 

Sementara tuntunan wahyu mencakup seluruh persoalan agama dan 

kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Dengan demikian, perintah istiqamah 

tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk kehidupan ukhrawi semata, tetapi 

juga dalam urusan duniawi baik secara pribadi, masyarakat, maupun 

lingkungan.10 

Berdasarkan rincian penting di atas, Unisnu Jepara menetapkan 

Istiqamah sebagai salah satu nilai dasar kepribadian Aswajanya. Nilai ini 

memungkinkan Unisnu tetap konsisten dan berkesinambungan dalam proses 

kemajuannya. 

 

G. Toleran 

Kata toleransi dalam kajian Islam dibahasakan tasamuh. Secara 

eksplisit, kata toleransi tidak ditemukan dalam al-Qur’an, tetapi padanan 

                                                           
7  Waryono Abdul Ghofur, Tafsir Sosial, (Sleman : el SAQ Press, 2005) Cet. 

1 hlm. 23. 

8 Abdullah al-Haddad, Menuju Kesempuranaan Hidup, Terj. Rosihin Abd. 

Gani, (Semarang : Wicaksana, 1989), hlm. 414. 

9 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, (Jakarta: Gema Insani, 

2002), hlm. 86 

10 M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, Volume VI, (Jakarta : Lentera Hati, 

2002), hlm. 351. 
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kata tersebut yaitu at-tasamuh dijumpai dalam tradisi prophetik Islam. Kata 

yang sesuai dengan akar kata at-tasamuh ditemukan dalam Hadits:  

 

ِّ اْلَحنِّيفِّيهةُ السهْمَحةُ  ينِّ إلى اَّلله                                                              أََحبُّ الد ِّ

         “Agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang 

berorientasi pada semangat mencari kebenaran secara toleran dan lapang”.  

Makna as-samhah dalam konteks ini mengandung afinitas linguistik 

dengan tasamuh atau samaha, sebuah terminologi Arab modern untuk 

merujuk pada toleransi. Hadits tersebut seringkali dipergunakan sebagai 

referensi kajian Islam untuk memperkuat toleransi atas agama-agama lain, di 

mana Nabi Saw. diutus oleh Allah SWT. untuk menyebarkan ajaran toleransi 

tersebut. 

Satu Hadits lagi yang memberikan perhatian secara verbal tentang 

toleransi sebagai karakter ajaran inti dalam Islam adalah:  

 

 ُ ِ َصلهى اَّلله ُ َعْنُهَما أَنه َرُسوَل اَّلله ِ َرِضَي اَّلله ْْ ِِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّلله  َعَل

ا إِذَا بَاَع َوإِذَا اْشتََرى َوإِذَا اْقتََضى   ُ َرُجًلا َسْمحا واه رَوَسلهَم قَاَل َرِحَم اَّلله

  البخاري
 

(Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Allah 

merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan 

ketika memutuskan perkara).11 

 

  Dalam konteks hadits ini, Imam Bukhari memberikan makna pada 

kata as-samahah dalam hadits ini dengan kata kemudahan, yaitu pada “Bab 

Kemudahan dan Toleransi dalam Jual Beli”.12 Sementara Imam Ibnu Hajar 

al-Asqalani ketika memberikan penjelasan terkait dengan hadits ini, beliau 

berkata bahwa hadits ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam 

interaksi sosial dan menggunakan akhlak  mulia dan budi pekerti yang luhur 

dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri, selain itu juga 

                                                           
11 Shahih al-Bukhari, Bab Buyu’: 16, hlm. 133. 

12 Shahih al-Bukhari, Bab Buyu’: 16, hlm. 133. 
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menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak 

mereka serta menerima maaf dari mereka.13   

Berdasarkan kedua hadits di atas bisa dipahami bahwa Islam adalah 

agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah 

maupun syari’ah, akan tetapi toleransi dalam Islam lebih difokuskan pada 

wilayah-wilayah mu’amalah atau dengan kata lain dalam berinteraksi sosial. 

Konsep-konsep inilah yang membuat Unisnu merasa perlu untuk menjadikan 

toleran sebagai salah satu karakternya yang penting. 

 

H. Moderat 

Islam moderat bukanlah tanpa konsep dan landasan. Istilah itu 

muncul dengan dasar dan landasan teologis dan ontologis (sesuatu yang 

bersifat konkret). Istilah Islam moderat ialah bagian dari ajaran Islam yang 

universal. Ia memiliki padanan dengan istilah Arab ummatan wasathan atau 

ad-dîn al-wasath. Sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah: 143;  

 

ةا َوَسطاا ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النهاِس   َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمه

“Dan demikianlah Aku (Tuhan) jadikan kalian umat yang “wasath” 

(adil, tengah-tengah, terbaik) agar kalian menjadi saksi (syuhada’) 

bagi semua manusia” (Q. S. Al-Baqarah:143).  

 

Ummatan wasathan dalam ayat ini artinya golongan atau agama 

tengah. Kata wasath dalam ayat di atas, jika merujuk pada tafsir at-Tabari 

atau ar-Razi mempunyai tiga kemungkinan pengertian, ialah: umat yang adil, 

tengah-tengah, atau terbaik. Ketiga pengertian itu, pada dasarnya saling 

berkaitan. Istilah Islam moderat diperlawankan dengan istilah lain, yaitu 

Islam radikal. Islam moderat adalah corak pemahaman Islam yang menolak 

cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh kalangan lain yang menganut 

model Islam radikal. 

Dengan begitu, ada beberapa prinsip penting kemoderatan yang 

membuat Unisnu Jepara sebagai universitas Islam yang bernaung di bawah 

Nahdlatul Ulama merasa wajib untuk menjadikan moderat sebagai salah satu 

                                                           
13 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, 1417H/ 1996 M, Fath al-Bari, Jilid 

IV, hlm. 207. 
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karakternya, yakni keterbukaan, keadilan, kesetaraan, toleransi, pembebasan, 

kemanusiaan, pluralisme dan non-diskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut yang 

kemudian bisa menjadi penjelas watak kemoderatan Islam Indonesia 

sekaligus menjadi alasan mengapa banyak tokoh Islam yang telah 

menunjukkan keindahan kemoderatan dalam sepak terjang hidup mereka.  
 

I. Seimbang 

Karakter Aswaja yang satu ini mengetengahkan keseimbangan 

dalam segala hal, diantaranya adalah dalam penggunaan dalil aqli (pikiran 

rasional) dan dalil naqli (al-Qur’an dan al-Hadits) serta dalam dzikir dan 

pikir. Penggunaan karakter ini sebenarnya menjadi pengejawantah karakter 

diri manusia. Artinya adalah bahwa manusia memiliki dua dimensi dalam 

dirinya, seperti dimensi lahir dan batin, dimensi dunia dan akhirat, serta 

dimensi pribadi dan sosial.  

Dualisme dimensi tersebut yang kemudian harus dikelola oleh diri 

manusia itu sendiri dengan tuntunan dari Tuhan dan rasul-Nya agar 

hidupnya bahagia. Pengelolaan inilah yang kemudian identik dengan nama 

keseimbangan. Hal ini dicontohkan dengan jelas oleh nabi Saw. sehabis 

mi’raj bahwa beliau berdoa dengan sangat sederhana namun komprehensif, 

yakni ”Ya Allah, jadikanlah hambamu ini sebagai hamba yang bisa bersabar 

dan bisa bersyukur.” Selain keseimbangan yang ditunjukkan oleh 

kembalinya beliau menjadi hamba yang bermasyarakat meskipun setelah 

bertemu Tuhannya, beliau juga menunjukkan keseimbangan dalam 

pengelolaan diri secara psikologis dengan cara keseimbangan dalam dua hal 

yang esensial, yakni bersabar dan bersyukur. 

Kepentingan tersebut di atas yang kemudian memicu Unisnu Jepara 

untuk perlu menjadikan keseimbangan sebagai salah satu nilai dasar 

Aswajanya. Segenap sivitas akademika sebagai manusia yang sama-sama 

memiliki dualisme dimensi, terlebih lagi sebagai kader intelektual bangsa, 

harus mampu mengontrol dirinya untuk bisa seimbang dalam segala hal.    

J. Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Mengajak ke arah kebaikan dan mencegah sesuatu yang munkar 

merupakan sebuah keniscayaan bagi satu umat jika ingin selamat dari 

ketidakteraturan masyarakat. Mengingat manusia merupakan khalifah Tuhan 

di muka bumi, maka seharusnyalah manusia ikut berjuang untuk 
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menegakkan kebenaran, kebenaran, kebaikan, keindahan, kesejahteraan, 

keadilan dan kedamaian. Perjuangan tersebut sudah diberikan wahana oleh 

Tuhan dalam bentuk amar ma’ruf nahi munkar.  

Perguruan tinggi yang digerakkan oleh para akademisi haruslah 

memiliki keteladanan dalam amar ma’ruf nahi munkar ini. Dengan begitu, 

perguruan tinggi akan termasuk sebagai umat terbaik seperti yang disebut 

dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 119.               
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BAB III 

IMPLEMENTASI DASAPEKERTI UNISNU JEPARA 

Unisnu Jepara memiliki slogan Cendekia dan Berakhlaqul 

Karimah. Visi Unisnu juga mengarah kepada sivitas akademika serta lulusan 

Unisnu yang memiliki karakter cendekia serta berakhlak mulia. Kesepuluh 

nilai dasar yang disarikan dari Aswaja dan Ke-NU-an yang kemudian 

terumus menjadi nilai kepribadian Unisnu berikut juga bisa menjelaskan 

bagaimana menjadi sivitas akademika dan lulusan yang cendekia dan 

berakhlaqul karimah. Nilai kepribadian tersebut dikenal dengan Dasapekerti 

Unisnu Jepara. Berikut Dasapekerti tersebut beserta penjelasannya: 

1. Membudayakan Tradisi Kejujuran 

Segenap sivitas akademika Unisnu Jepara diharapkan 

mengutamakan kejujuran dalam segala hal. Tradisi kejujuran yang 

merupakan bentuk kearifan dasar dari Rasul, Nabi, dan tokoh-tokoh bijak 

lainnya tentang nilai kejujuran harus selalu dilatih oleh para dosen, 

mahasiswa maupun pegawai lainnya. Kejujuran perlu diwujudkan secara 

jelas, baik secara pribadi maupun kelembagaan, sehingga perguruan tinggi 

akan bisa memiliki pondasi yang kuat dan berkualitas untuk menapaki 

kebenaran dan manapaki langkah agar lebih maju. 

Segala bentuk kegiatan dalam kampus harus didasarkan pada 

kejujuran dan kebenaran. Semua kegiatan perguruan tinggi, mulai tri-dharma 

dosen, keadministrasian pegawai, sampai pada pembelajaran mahasiswa, 

harus selalu terkawal oleh nilai kejujuran. Dengan begitu pada gilirannya 

nanti tradisi kejujuran akan bisa membudaya dengan sendirinya. 

 

2. Kreatif,  Inovatif Dan Inspiratif 

Ada tiga karakter yang menjadi pengurai nilai cerdas ini. Yang 

pertama adalah kreatif. Dengan karakter ini, diharapkan mahasiswa dan 

dosen Unisnu Jepara bisa memanfaatkan potensinya masing-masing untuk 

bisa memaksimalkan karya yang bisa dihasilkannya. Karya yang dihasilkan 

dari berbagai program studi tersebut lebih baik juga bersifat inovatif, sebagai 

karakter kedua dari nilai cerdas. Dengan nilai kebaruan yang bisa dihasilkan, 

mahasiswa, dosen atau lembaga akan lebih berkualitas dan lebih berguna di 
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masyarakat dan bangsa. Dengan kreasi dan inovasi yang dihasilkan tersebut, 

dosen atau mahasiswa akan bisa dijadikan sebagai inspirasi (karakter ketiga) 

atau teladan bagi lainnya.  

Tiga karakter ini sekaligus menjadi penjelas berbagai jenis 

kecerdasan sivitas akademika. Kecerdasan mereka adalah variatif sesuai 

bidang yang mereka tekuni. Kecerdasan mereka juga disertai dengan etika 

dan estetika. Hal ini tersurat dari kata inspiratif, bahwa keteladanan kreasi 

dan inovasi memang membutuhkan etika agar bisa diterima masyarakat yang 

beradab dan membutuhkan estetika (keindahan) agar bisa dimanfaatkan oleh 

bangsa sendiri maupun bangsa lain.     

 

3. Amanah dalam Menjalankan Peran 

Peran yang diemban oleh sivitas akademika Unisnu Jepara 

merupakan peran yang mulia karena peran tersebut berada dalam domain 

pendidikan. Pendidikan sebagai pondasi masyarakat memerlukan para 

pengemban yang benar-benar dapat dipercaya. Untuk itu, segenap sivitas 

akademika Unisnu harus paham akan peran masing-masing. Pemahaman 

tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan peran yang diemban 

masing-masing. Pelaksanaan hendaknya dijalankan dengan penuh 

profesionalitas dan dengan memegang teguh etika yang ada. Selanjutnya 

pengemban peran tersebut selayaknya bisa memberikan pertanggungjawaban 

yang benar dan jujur.  

  

4. Proporsional dan Obyektif 

Pelaksanaan segala kegiatan di kampus Unisnu Jepara sepantasnya 

bersifat proporsional. Artinya adalah bahwa setiap bagian peran dilakukan 

sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Setiap posisi di 

perguruan tinggi harus mengetahui cara bekerja sesuai dengan Standard 

Operating Procedure (SOP) nya.  

Segala penilaian terhadap berbagai jenis partner kerja harus obyektif 

apa adanya tanpa manipulasi. Dosen mampu mengevaluasi pembelajaran 

mahasiswa secara obyektif sesuai kemampuan dan rekam jejak akademiknya 

masing-masing. Atasan juga harus memberikan penilaian kerja yang 

obyektif terhadap bawahannya tanpa ada diskriminasi dan marjinalisasi.      
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5. Menjunjung Tinggi Kebermanfaatan dan Kesetiakawanan 

Dosen maupun mahasiswa juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebermanfaatan dan kesetiakawanan dalam dunia akademik Unisnu Jepara 

utamanya dalam aktivitas sehari-hari. Di samping bertugas sebagai pendidik 

dan pengajar, dosen juga mempunyai kewajiban membimbing dan membina 

terhadap mahasiswa, baik sebagai tenaga penasehat akademik maupun 

pembina dan pengawas tata tertib mahasiswa secara  holistik dan tidak 

konservatif. Pelaksanaan bimbingan terhadap mahasiswa dilakukan di 

kampus atau tempat lain, dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan 

saling pengertian. Bisa dipahami bahwa dosen hendaknya sebagai fasilitator 

yang lebih mengutamakan bimbingan, menumbuhkan kreatifitas mahasiswa, 

interaktif dan komunikatif dengan mahasiswa serta menekankan pemecahan 

masalah. 

Dalam konteks universitas, memberikan manfaat kepada orang lain 

bisa diwujudkan lewat tri dharma perguruan tinggi. Setiap aktifitas 

pendidikan, penelitian, pengabdian, ataupun publikasi harus berlandaskan 

dan menghasilkan kemanfaatan. Begitu juga kesetiakawanan bisa 

diwujudkan dengan selalu menjaga kebersamaan, kerja tim, dan solidaritas 

dengan teman sejawat.  

 

6. Istiqamah dalam Kebaikan dan Pengembangan Keilmuan   

Istiqamah dalam kebaikan perlu dipupuk terus agar moral masing-

masing pribadi sivitas akademika bisa terasah dengan sendirinya. Hal ini 

terkait dengan hati yang sudah diilhami oleh Tuhan untuk bisa memutuskan 

dan jalan ke arah yang dikehendaki-Nya.14 

Sedangkan secara akademis, seorang dosen perlu menciptakan, 

mempertahankan dan meningkatkan disiplin akademik yang ideal secara 

istiqamah, berdasarkan Tri Etika Kampus: etika diniyah, etika ilmiyah dan 

etika ukhuwwah. 

                                                           
14 Hal ini dapat dilihat di jurnal The America Journal of Islamic Social: 

Basic Isuues dengan tulisan berjudul “Ethics from an Islamic Perspective: Basic 

Issues” karya Zaroug, Abdullah Hasan y.1999 vol.16 p. 53- 54. 
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a) Etika diniyah adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan 

pengalaman Agama Islam, baik dari sisi spiritual maupun non 

spiritual, untuk tetap mempertahankan akidah Islam Ahlusunnah Wal 

Jama’ah serta menegakkan spirit amar ma’ruf nahi munkar secara 

konseptual, fungsional dan operasional.  

Dosen seharusnya bertindak sebagai suri tauladan bagi kehidupan 

sosial akademik mahasiswa di dalam dan di luar kampus. Secara 

fungsional dan operasional nilai-nilai manfaatnya satu sisi bisa 

dirasakan oleh masyarakat, disamping kebermanfaatan yang bisa 

dirasakan oleh mahasiswa.  

b) Etika ilmiyah adalah mengembangkan dan menjunjung tinggi 

kebebasan akademik yang penuh tanggungjawab (mengutamakan 

prinsip keterbukaan), meningkatkan kualitas akademik secara 

kelembagaan, menegakkan sikap ilmiyah dan kedisiplinan dalam 

rangka terwujudnya peningkatan intelektualisme, profesionalisme 

dan prestasi. Dengan kata lain, dosen seharusnya memiliki 

komitmen keilmuan dengan cara meningkatkan karier akademik, 

mempelopori sikap-sikap obyektif secara adil, jujur, dan 

menghindari plagiat. Dalam konteks perkuliahan, dosen seharusnya 

menunjukkan sikap positif kepada mahsiswa dalam menjawab 

berbagai pertanyaan serta menjauhkan sikap emosional. Oleh karena 

itu, dosen harus memperlakukan mahasiswa sebagi mitra belajar, 

bukan hanya sekedar obyek saja.  

c) Etika ukhuwwah adalah mewujudkan dan mengembangkan rasa 

kesetiakawanan sebagai warga Unisnu Jepara tanpa membedakan 

latar belakang etnis/suku bangsa, pandangan keagamaan, organisasi 

kemasyarakatan/ sosial politik dan budaya. 

Dalam pengembangan keilmuan, mahasiswa sebagai insan akademis 

harus menunjukkan sikap-sikap kedewasaan dan ilmiyah, baik dalam 

maupun di luar kampus dengan mengutamakan kegiatan membaca atau 

belajar mandiri, dengan menjaga etika kampus, keharmonisan lingkungan 

dan nama baik almamater. Disamping itu, mahasiswa juga harus 

menciptakan susana kampus menjadi pusat studi, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Dalam program perkuliahan, mahasiswa harus mengikuti seluruh 

program  perkuliahan, termasuk stadium general, praktikum dan kegiatan 
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akademik yang lain secara tertib (istiqamah) sesuai ketentuan yang berlaku. 

Sebagai contoh bentuk istiqamah dalam seluruh program perkuliahan 

tersebut adalah sebagai berikut.  

Konsistensi perkuliahan terdiri atas beberapa kegiatan: 

1) Kegiatan tatap muka, yaitu kegiatan perkuliahan terjadwal 

dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung 

dalam kelas. 

2) Kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan belajar di luar jam terjadwal 

dimana mahasiswa melaksnakan tugas dalam bimbingan dosen, 

yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, 

makalah, penelitian atau kegiatan sejenisnya. 

3) Kegiatan mandiri, yaitu kegiatan belajar yang diatur mahasiswa 

sendiri untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuannya 

dalam rangka menunjang kegiatan tatap muka dan struktur, 

seperti belajar di perpustakaan, wawancara dengan nara sumber, 

ataukegiatan lainnya. 

Konsistensi dalam mengikuti perkuliahan dapat dibedakan menjadi: 

1) Perkuliahan teori, yaitu perkuliahan yang sifatnya mengkaji 

konsep, prinsip dan teori  untuk disiplin ilmu tertentu atau 

interdisipliner. 

2) Perkuliahan praktikum, yaitu perkuliahan yang sifatnya 

implementatif terhadap konsep, prinsip atau teori dalam situasi 

yang dikondisikan. Termasuk katagori ini, perkuliahan yang 

dilakukan di laboratorium untuk memperoleh konsep, prinsip 

atau teori. 

3) Praktek pengalaman lapangan, yaitu perkuliahan yang sifatnya 

menerapkan konsep, prinsip atau teori dalam bentuk kerja nyata 

dilapangan dan atau perkuliahan yang sifatnya menyerap 

konsep, teori, metode dan praktik keilmuan. 

 

7. Mengutamakan Prinsip Keterbukaan dan Musyawarah 

Terbuka antar sivitas akademika Unisnu Jepara adalah sangat 

dipentingkan mengingat hal-hal yang perlu ditangani bersama akan bisa 

diketahui untuk kemudian diselesaikan. Tidak hanya itu, dosen juga harus 

terbuka untuk mentransfer ilmu maupun bimbingan akademik. Segala 
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informasi yang ada di kampus selayaknya siap dan mudah diakses oleh para 

pengguna, termasuk masyarakat pengguna lulusan.  

Berbagai urusan dosen dan pegawai seharusnya dimusyawarahkan. 

Selain sebagai alat bagi dosen dan pegawai untuk mengetahui cara berpikir 

multi-perspektif rekan, namun juga sebagai alat untuk menghasilkan 

keputusan bersama yang terbaik.        

 

8. Bersikap Moderat dan Tidak Ekstrim 

Unisnu Jepara memiliki sikap moderat dan tidak ekstrim terhadap 

apapun yang menjadi isu dan permasalahan yang sedang berkembang di 

perguruan tinggi, masyarakat, dalam negeri dan dunia internasional. Sikap 

Unisnu harus jelas dan tegas dalam kemoderatan. Keuniversalan dan 

keluwesan pandangan Unisnu sebaiknya dituangkan dalam tulisan-tulisan 

dosen yang dimuat di jurnal, prosiding, buku maupun media massa. Ketidak-

ekstriman Unisnu dalam berbagai bidang kehidupan juga perlu dituangkan 

dalam kurikulum mata kuliah yang sesuai. 

 

9. Seimbang dalam Beribadah, Berpikir dan Beramal 

Sivitas akademika Unisnu Jepara selayaknya memiliki pola hidup 

yang seimbang. Mereka seharusnya bisa menyeimbangkan antara ibadah 

vertikal dengan ibadah horisontal. Sebagai muslim yang berkualitas, mereka 

diharapkan bisa melakukan dzikir hati di saat berpikir secara matang dan 

bekerja secara profesional. Pengorbanan tugas mereka juga diharapkan tidak 

kurang dan juga tidak berlebihan bagi perguruan tinggi mengingat mereka 

juga makhluk pribadi yang memiliki keluarga serta makhluk sosial yang 

memang harus memiliki peran yang bagus bagi lembaga dan masyarakat.   

 

10. Memegang Teguh Nilai Kejuangan dan Keteladanan 

Sebagai generasi muslim yang berkualitas dari Nahdlatul Ulama’, 

sivitas akademika sebaiknya menjadi pejuang yang baik. Pejuang di sini 

dalam arti pejuang di bidangnya masing-masing. Mereka siap menjadi 

teladan bagi lainnya sehingga amar ma’ruf nahi munkar akan terkesan 

mudah untuk dicapai. Dengan melihat perjuangan para pendahulu yang luar 

biasa, generasi masa kini dari kampus seharusnyalah bisa meneladani 



 

Pedoman Kepribadian UNISNU yang Berlandaskan Aswaja | 24 

dengan cara melakukan dan menghasilkan sesuatu yang berharga dan 

berguna.     
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BAB IV 

INDIKATOR KEPRIBADIAN UNISNU JEPARA 

 
Indikator yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang menjadi 

patokan bagi berhasil tidaknya kepribadian Unisnu Jepara yang berlandaskan 

Aswaja diaplikasikan oleh sivitas akademika. Indikator-indikator berikut 

juga bisa dijadikan sebagai rujukan bagi penentuan capaian pembelajaran 

(CP) mata kuliah di Unisnu Jepara. Hal ini sesuai dengan salah satu isi 

kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)15 bahwa CP 

merupakan kumpulan tata nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan 

sehingga menjadi resultan dari hasil keseluruhan proses belajar. Untuk itu, 

CP harus ditentukan terlebih dahulu sebelum masuk ke struktur kurikulum 

maupun jenis pembelajaran. Berikut indikator-indikator yang bisa dijadikan 

rujukan pembuatan CP tersebut berdasarkan masing-masing kepribadian.   

 

Tabel 2 

Rumusan Dasapekerti UNISNU beserta Indikator Keberhasilan 

No. 
Dasapekerti Unisnu 

Jepara 
Indikator 

1 
Membudayakan Tradisi 

Kejujuran 

 Kesesuaian antara kata dan perbuatan 

 Ketegasan dan kematangan keilmuan 

 Melaksanakan apa yang telah 

ditentukan dalam etika akademik 

 Menerima kelebihan dan kekurangan 

orang lain 

2 
Kreatif, Inovatif, dan 

Inspiratif 

 Cerdas hati/spiritual, 

pikiran/intelektualitas-emosi maupun 

fisik/gerak-psikomotor 

 Pola pikir dan kesadaran yang kritis 

berupa penelitian yang bermuara pada 

                                                           
15 Hal ini tertuang dalam Buku Pendidikan Tinggi tahun 2014 halaman 25. 
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No. 
Dasapekerti Unisnu 

Jepara 
Indikator 

ilmu yang aplikatif 

 Cerdas dalam mewujudkan, 

menyebarkan dan melaksanakan ide 

serta bisa menjadi inspirasi bagi yang 

lain 

 Ilmu yang terinternalisasi dalam diri 

terkait pembedaan yang benar dan 

yang salah, yang baik dan yang buruk, 

serta yang indah dan yang jelek, untuk 

ditindaklanjuti dalam bentuk laku 

(sikap dan perbuatan) 

3 
Amanah Dalam 

Menjalankan Peran 

 Sivitas akademika yang bersemangat 

dan bertanggung jawab dalam 

tugasnya masing-masing 

 Mampu mempertanggungjawabkan 

tugas yang dijalankan 

 Siap menerima konsekuensi atas 

pekerjaan yang dilakukan 

 Tidak mengkhianati janji 

4 
Proporsional dan 

Obyektif 

 Berlaku adil dan tidak diskriminatif 

 Mampu memberikan pelayanan yang 

baik tanpa membedakan status 

 Sadar akan kewajiban dan hak masing-

masing 

 Mampu memberikan penilaian secara 

obyektif 

5 

Menjunjung Tinggi 

Kebermanfaatan dan 

Kesetiakawanan 

 Silaturahmi dan persaudaraan sehingga 

tercipta kesadaran bersama akan 

perdamaian yang utuh 

 Semakin banyak program kampus 

yang memiliki nilai kebermanfaatan 
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No. 
Dasapekerti Unisnu 

Jepara 
Indikator 

 Mengutamakan sikap kolaboratif antar 

sivitas akademika, bukan sikap 

bersaing yang tidak sehat 

 Mampu menetapkan kebijakan yang 

bermanfaat bagi masyarakat 

6 

Istiqamah dalam 

Kebaikan dan 

Pengembangan 

Keilmuan 

 Membudayakan amaliah Aswaja 

 Berpegang teguh pada etika dan kaidah 

ilmiah dalam mengutarakan dan 

menyebarkan pendapat ke orang atau 

pihak lain 

 Berpegang teguh pada prinsip 

kebenaran 

 Proaktif dalam menyebarkan 

pengetahuan secara lisan maupun 

tertulis 

7 

Mengutamakan Prinsip 

Keterbukaan dan 

Musyawarah 

 Mampu berpikir multi perspektif 

dengan mengutamakan positive 

thinking 

 Bersikap dialogis dan terbuka 

 Cinta damai, bisa menerima perbedaan 

serta bisa bergaul baik dengan yang 

tidak sepaham dengannya 

8 
Bersikap Moderat dan 

Tidak Ekstrim 

 Mampu memilah solusi alternatif di 

antara solusi yang ekstrim kanan atau 

kiri di perguruan tinggi maupun di 

masyarakat 

 Berbasis Islam Nusantara serta 

apresiatif dan akomodatif terhadap 

budaya Indonesia 

 Mampu berpikir dan bertindak secara 

holistik dan tidak konservatif 
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No. 
Dasapekerti Unisnu 

Jepara 
Indikator 

9 

Seimbang dalam 

Beribadah, Berpikir, 

dan Beramal 

 Seimbang antara kepentingan pribadi, 

lembaga dan sosial 

 Mampu menyesuaikan diri dengan 

norma yang berlaku 

 Memiliki kemampuan manajemen diri 

dan organisasi yang ideal 

10 

Memegang Teguh Nilai 

Kejuangan dan 

Keteladanan 

 Terciptanya sistem yang kondusif yang 

di dalamnya ada manusia-manusia 

tangguh dalam membela dan 

menyebarkan kebenaran 

 Terdapatnya insan akademis yang 

berani membela mereka yang teraniaya 

 Dengan kebijaksanaan (hikmah), 

sivitas akademika mau mengajak ke 

arah kebaikan dan memberi teladan 

untuk tidak berperilaku buruk 

 Menggunakan belas kasih untuk 

mengingatkan sesama akan 

ketidakpatutan yang terjadi 
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BAB V 

BENTUK BUDAYA UNISNU JEPARA 

 

 Bentuk budaya Unisnu Jepara merupakan berbagai jenis 

program yang bisa dibudayakan atau dibiasakan di lingkungan Unisnu 

Jepara sebagai bagian dari penanaman nilai-nilai dan kepribadian yang 

berlandaskan Aswaja. Terdapat 16 (enam belas) budaya atau program 

unggulan yang bisa dilihat dan dirunut berdasarkan masing-masing 

klasifikasi kepribadian yang ada di bab Pendahuluan. Berikut masing-

masing bentuk budaya Unisnu tersebut beserta penjelasannya sesuai 

dengan klasifikasi per-nilai kepribadian. 

 
Tabel 3 

Rumusan Dasapekerti UNISNU beserta Indikator Keberhasilan 

No Nilai Kepribadian Budaya Unggulan 

1 Membudayakan Tradisi 

Kejujuran 
1. Disiplin dan tepat waktu 

2. Anti mencontek dan  

plagiarisme  

3. Penilaian autentik 

2 
Kreatif, Inovatif, dan 

Inspiratif 

4. Membaca, menulis, dan 

berkarya secara orisinal, etis 

dan estetis 

3 
Amanah Dalam Menjalankan 

Peran 

5. Penerapan kode etik 

6. Transparansi, monitoring dan 

evaluasi 

4 Proporsional dan Obyektif 7. Pelayanan prima  

 

5 Menjunjung Tinggi 

Kebermanfaatan dan 

Kesetiakawanan 

8. Peduli sosial dan lingkungan 

6 Istiqamah dalam Kebaikan 9. Shalat Jama’ah, Berdoa dan 
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No Nilai Kepribadian Budaya Unggulan 

dan Pengembangan 

Keilmuan 

Tahlil 

10. Belajar dan melakukan 

penelitian 

7 Mengutamakan Prinsip 

Keterbukaan dan 

Musyawarah 

11. Musyawarah dan dialog  

8 
Bersikap Moderat dan Tidak 

Ekstrim 
12. Berpikir dan bersikap secara 

terbuka dan terarah 

9 Seimbang dalam Beribadah, 

Berpikir, dan Beramal 
13. Dzikir dan tafakur 

14. Program yang terstruktur dan 

terencana 

10 Memegang Teguh Nilai 

Kejuangan dan Keteladanan 
15. Loyalitas 

16. Koordinasi dan konsolidasi 

1. Disiplin dan Tepat Waktu 

Warga Unisnu Jepara sudah sepantasnya membiasakan diri 

untuk bersikap disiplin dan tepat waktu dalam segala kegiatannya. 

Hal ini merupakan bagian dari kejujuran terhadap efektifitas 

penggunaan waktu dan kedisiplinan. Kedisiplinan juga termasuk 

dalam hal pemetaan sumber daya manusia di Unisnu Jepara sesuai 

dengan kompetensinya. Tepat waktu ini berlaku untuk semua 

kegiatan di Unisnu mulai dalam hal pelaksanaan perkuliahan sampai 

pada rapat-rapat yang sudah diagendakan. Jika kedisiplinan dan 

budaya tepat waktu sudah terbiasa dilakukan, Unisnu Jepara dengan 

sendirinya akan menjadi perguruan tinggi yang rapi dan tertib.  

2. Anti Mencontek dan Plagiarisme  

Intelektualisme sivitas akademika Unisnu Jepara tidak boleh 

ternodai oleh plagiarisme dan mencontek. Kedua hal tersebut 

merupakan sisi hitam dari dunia keilmiahan perguruan tinggi. Dosen 

dan mahasiswa wajib menggali kreatifitas dari dalam diri sendiri 

mengingat inspirasi atau ilmu itu tak berbatas. Ketidakterbatasan 



 

Pedoman Kepribadian UNISNU yang Berlandaskan Aswaja | 31 

tersebut bisa dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk 

tulisan dan laporan ilmiah yang kaya dan variatif. Begitu pula 

dengan mencontek. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip 

kejujuran yang dijunjung tinggi Unisnu Jepara sebagai pengemban 

kepribadian Aswaja.  

3. Penilaian Autentik 

Kewajiban dosen untuk bersifat obyektif, salah satunya, 

adalah pada penilaian autentik terhadap tes mahasiswa. Pendidikan 

yang benar, salah satunya, dicirikan dari aspek penilain yang 

obyektif ini. Dengan menilai secara autentik, dosen sama saja telah 

mengembalikan hak mahasiswa sepenuhnya. Hal ini juga berlaku 

bagi atasan dan staf di lingkungan Unisnu Jepara. 

4. Membaca, menulis, dan berkarya secara orisinal, etis dan estetis 

Budaya baca tulis di perguruan tinggi merupakan hal yang 

memang begitu adanya (taken for granted). Perguruan tinggi akan 

hilang cirinya jika budaya ini tipis sekali terlihat. Untuk itu, 

semangat dan bukti adanya baca dan tulis di kalangan sivitas 

akademika harus terus bertambah. Kegiatan keseharian di kampus 

harus memperlihatkan bukti baca dan bukti tulis secara riil. Baca dan 

pinjam buku harus terlihat ramai di perpustakaan. Pojok, teras dan 

emperan di lingkungan kampus harus terisi dengan sivitas 

akademika yang suka membaca buku.  

Tulisan ilmiah sebagai karya dari sivitas akademika Unisnu 

harus sering muncul di jurnal, buku, maupun media massa. Hal ini 

erat kaitannya dengan hasil/output dari budaya penelitian dan 

diskusi. Penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh berbagai 

kelompok dosen dan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar 

perkuliahan, bisa mendatangkan ilmu-ilmu baru yang kemudian bisa 

didiseminasikan atau dipublikasikan secara luas. 

Sudah selayaknya sivitas akademika juga menghasilkan karya 

yang orisinal, sesuai keterangan di bagian Anti Plagiarisme dan 

Manipulasi Data di atas, secara etis dan estetis. Etis dalam artian 

karya yang dibuat tidak menyalahi aturan-aturan agama maupun 

norma yang berlaku. Hal ini penting mengingat dosen dan 
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mahasiswa hidup secara sosial yang bagusnya bisa menjaga hak-hak 

bersama. Sedangkan estetis menunujukkan aspek keindahan dari 

karya yang dibuat. Berbagai bidang ilmu yang dimiliki oleh Unisnu 

Jepara bisa dieksplorasi dalam bentuk estetika/keindahan karya. 

Dengan karya yang estetis tersebut, masyarakat dalam negeri 

maupun luar negeri bisa lebih tertarik.    

5. Penerapan Kode Etik 

Kode etik bagi sivitas akademika merupakan batasan-batasan 

untuk berperilaku di lingkungan Unisnu Jepara. Batasan-batasan ini 

sebenarnya berfungsi untuk mengarahkan sivitas akademika agar 

tetap berjalan di koridor norma agama, kesusilaan dan kesopanan. 

Perilaku yang layak sesuai kode etik yang ada juga sebenarnya 

merupakan bentuk perilaku Aswaja. Kreatifitas akan tetap berjalan 

dengan lebih terarah dan indah jika sivitas akademika Unisnu Jepara 

mau mematuhi kode etik yang telah disepakati bersama.   

6. Transparansi, Monitoring, dan Evaluasi 

Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas yang 

dilaksanakan adalah transparansi laporan, baik mulai dari model 

pelaksanaan sampai pengelolaan dana. Transparansi adalah sebuah 

bukti kepercayaan terhadap yang memberi tugas, begitu pula 

sebaliknya. Untuk itu, Unisnu Jepara sebagai perguruan tinggi 

pengemban Aswaja seharusnya lebih amanah terkait berbagai bentuk 

pertanggungjawaban ini.    

Monitoring dan evaluasi menjadi penting sekali mengingat 

mutu perguruan tinggi harus selalu terpantau operasionalnya. Untuk 

itulah Unisnu Jepara memiliki tim Audit Mutu Internal yang 

bertugas setahun sekali berkaitan dengan monitoring serta evaluasi 

pembelajaran. Satu hal yang perlu dicatat bahwa tim ini juga 

mengawal perkembangan Prodi  supaya secara mutu lebih terlihat 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

Untuk satuan unit lainnya termasuk mahasiswa dan 

organisasinya juga seharusnya diberlakukan adanya monitoring dan 

evaluasi untuk terus mengukur perkembangan dan kemajuan Unisnu 

Jepara secara utuh. Standar untuk evaluasi ini disosialisasikan 
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kepada mahasiswa dan organisasinya untuk mengetahui bagaimana 

menjadi sehat dalam perjalanan kehidupan organisasi 

kemahasiswaan di kampus.  

7. Pelayanan Prima  

Berbagai jenis pelayanan yang ada di Unisnu Jepara harus 

tetap mematuhi asas kesetaraan dan keadilan. Melayani merupakan 

sebuah ekspresi jiwa hamba Tuhan yang ideal. Dosen melayani 

mahasiswa melalui keilmuannya, pegawai juga melayani lainnya 

melalui kewenangan masing-masing. Dengan budaya pelayanan 

yang baik di lingkungan kampus, maka kenyamanan akan bisa diraih 

bersama. 

Dalam hal melakukan pelayanan yang prima, sivitas 

akademika akan lebih ideal jika masing-masing memahami 

kewajibannya sendiri. Kesadaran inilah yang akan mendorong 

kampus menjadi kampus yang terarah. Hak pun menjadi hal yang 

sudah menjadi konsekuensinya. 

8. Peduli Sosial dan Lingkungan 

Warga perguruan tinggi merupakan bagian dari masyarakat 

secara luas. Untuk itu, kepekaan terhadap kondisi di sekitar harus 

benar-benar diasah oleh para sivitas akademika. Ditambah lagi, 

keilmuan yang dimiliki mereka cukup menjadi bekal untuk ikut 

memajukan lingkungan sekitar. Contoh kecil dalam hal lingkungan 

fisik, bahwa sivitas akademika lebih baik ikut membersihkan 

lingkungan yang kotor meskipun hanya sekadar kemampuannya.  

Kepedulian yang harus diwujudkan termasuk di dalamnya 

adalah pengabdian kepada masyarakat. Pilar ketiga dari perguruan 

tinggi ini tetap dimantapkan oleh perguruan tinggi tahun demi tahun 

sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat luas.  

9. Shalat Jama’ah, Berdoa dan Tahlil 

Dzuhur dan Asr bisa dimanfaatkan oleh segenap sivitas 

akademika untuk sholat berjamaah. Sehingga suasana yang tercipta 

adalah suasana religius dan damai. Shalat berjama’ah memberikan 
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kebermanfaatan yang luas dan kualitas yang tinggi. Selain 

ketenangan batin bagi yang melaksanakannya, shalat awal waktu 

secara berjama’ah juga memberikan rangsangan fokus dalam 

berpikir dan tekun dalam bekerja.  

Kelemahan manusia haruslah disadari dengan cara berdo’a. 

Posisi yang merasa tidak punya daya ini yang kemudian menjadi 

amat positif bagi pengembangan suasana kampus, yakni kampus 

yang damai. Untuk itu, berdo’a menjadi hal inti yang perlu 

dibudayakan bagi segenap sivitas akademika. Mendoakan orang lain 

dengan jalan uluk salam juga merupakan hal yang perlu dibudayakan 

di Unisnu Jepara. 

Salah satu ciri khas Unisnu Jepara adalah terdapatnya Tahlil. 

Tahlil adalah sarana untuk selalu mengingat keesaan Allah. Do’a 

dalam Tahlil yang juga berfungsi untuk mendoakan generasi lintas 

dunia dan alam ini perlu dibiasakan pada acara-acara di kampus.  

10. Belajar dan Melakukan Penelitian  

            Manusia berpengetahuan pasti mengetahui bahwa belajar 

atau menuntut ilmu adalah kebutuhan seumur hidup (longlife 

learning). Begitu pula generasi Aswaja di Unisnu Jepara. Dosen dan 

mahasiswa di Unisnu Jepara harus sadar bahwa belajar tidak 

memiliki ujung kecuali kematian itu sendiri. Mereka juga tidak 

boleh sombong sedikitpun dengan ilmu mereka karena ilmu mereka 

yang terbatas hanyalah bentuk pemberian dari Tuhan sang Pemilik 

ilmu tanpa batas.  

 Kondisi belajar secara terus menerus tersebut juga menuntut adanya 

penelitian. Dengan penelitian, manusia, khususnya sivitas 

akademika Unisnu, bisa mengembangkan ilmu yang telah didapat 

sekaligus bisa menemukan hal-hal atau karya-karya baru. Penelitian, 

baik yang bersifat empiris maupun non-empiris,  memiliki karakter 

yang aktif dikarenakan usahanya untuk selalu menggali apa yang 

ada di balik sesuatu. Keaktifan ini yang kemudian bisa 

menghasilkan hal atau karya baru yang bisa memberikan pencerahan 

dan kemanfaatan di masyarakat.     
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11. Musyawarah dan Dialog 

Untuk mewujudkan Tri Etika Kampus, yaitu etika diniyah, 

etika ilmiah dan etika ukhuwwah seharusnya tidak meninggalkan 

prinsip musyawarah. Dalam kehidupan akademik, musyawarah 

memiliki beberapa manfaat, antara lain:  

a. Musyawarah merupakan cara yang tepat untuk mengatasi 

berbagai silang pendapat. 

b. Musyawarah berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan 

dalam memperjuangkan kepentingan. 

c. Musyawarah berpotensi menghindari dan mengatasi 

kemungkinan terjadi konflik.  

Oleh karena itu, seluruh komponen sivitas akademika Unisnu Jepara 

kiranya perlu sekali menciptakan, mempertahankan dan 

meningkatkan disiplin akademik yang ideal secara istiqamah. 

Dalam interaksi mahasiswa dengan dosen, bentuk dialog juga 

bisa dilestarikan. Contoh yang bisa diterapkan oleh dosen ialah 

menggunakan empati ketika mengajar mahasiswa. Ketika 

memberikan arahan dan jawaban, dosen seharusnya menunjukkan 

sikap positif kepada mahasiswa dengan lapang dada berdialog atau 

menjawab berbagai pertanyaan dengan menjauhkan sikap emosional. 

Oleh karena itu, dosen harus memperlakukan mahasiswa sebagi 

mitra belajar, bukan hanya sekedar obyek saja.   

Dialog juga sangat berguna jika dilakukan oleh para 

pemegang otoritas di kampus. Pola ini akan selalu mengawal para 

pejabat untuk mengambil keputusan yang terbaik tanpa 

menggunakan rasa iri dan curiga. Keterbukaan dan persaudaraan 

akan selalu diterapkan sehingga bisa bermuara pada pengambilan 

kebijakan dan keputusan yang arif. 

12. Berpikir dan Bersikap Secara Terbuka dan Terarah  

Unisnu siap bekerja sama dengan pihak lain manapun. 

Kerjasama ini telah dilakukan dengan berbagai pihak dalam berbagai 

bidang. Namun dirasa kurang karena pemetaan kerja sama, dari segi 

manfaat kemajuan, masih harus menjalin kerja sama yang intens 

dengan banyak pihak lain lagi, khususnya dengan yang di luar 
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negeri. Kerja sama ini tentu saja tetap sesuai dengan visi dan misi 

Unisnu sehingga kehidupan bekerja sama tetap terarah. Di dalamnya 

juga termasuk peluncuran banyak sumber daya manusia (SDM) yang 

profesional untuk menjadi narasumber maupun presenter di berbagai 

forum.  

Terkait dengan sikap Unisnu dalam hal keberagaman di 

Indonesia, Unisnu Jepara menempatkan dirinya pada posisi Islam 

yang berbasis Nusantara Indonesia, yakni yang spiritual, moderat, 

dan damai. Penggalian khasanah Islam Nusantara ini tetap dilakukan 

dan disosialisasikan sehingga Unisnu bisa menjadi salah satu 

rujukan penting bagi pengembangan Islam yang terbuka dan terarah.  

13. Dzikir dan Tafakur 

Dzikir dan tafakur merupakan dua hal yang sebenarnya tidak 

bisa dipisahkan sebagaimana hati dan pikiran dalam diri manusia. 

Hati yang merupakan lokus kecerdasan spiritual, hendaknya 

diramaikan selalu dengan cara berkomunikasi dengan Tuhan 

(berdzikir). Pikiran juga sebenarnya terkait dengan hati. Seperti 

contoh ketika manusia berpikir kemudian mereka berhasil 

menemukan sesuatu. Apakah selesai di situ saja? Ternyata tidak, 

mereka masih butuh dengan penyebab kekuatan itu semua, yakni 

Tuhan alam semesta. Untuk itulah, sivitas akademika Unisnu Jepara 

selayaknya berlatih untuk bisa berdzikir selalu dalam hati ketika 

sedang melakukan aktifitas kampusnya masing-masing.  

14. Program Terstruktur dan Terencana 

Salah satu bentuk keseimbangan dalam mengelola satu 

komunitas pendidikan adalah bisa menghasilkan program terstruktur 

dan terencana. Program dengan dua karakter tersebut sebenarnya 

merupakan tanda bagi siapnya sebuah program yang berkualitas. 

Program seperti itu layak dijadikan pedoman bagi para sivitas 

akademika untuk melangkah dimana ujungnya nanti bisa 

mendapatkan tujuan yang mau diraih bersama.  
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15. Loyalitas 

Untuk menuju Unisnu yang unggul maka diperlukan adanya 

loyalitas atau kesetiaan dari sivitas akademika dalam menjalankan 

kewajiban dan peran masing-masing. Loyalitas yang tinggi juga 

dapat tercermin dari penghargaan para sivitas akademika kepada 

para pendahulu. Sifat loyal juga dibuktikan dengan saling 

mengingatkan satu sama lain terhadap hal yang benar. Untuk itu, 

sivitas akademika Unisnu Jepara harus ikhlas untuk saling 

mengingatkan pada hal yang membuat maju dan pada hal yang baik 

dan benar.  

16. Koordinasi dan Konsolidasi 

 Koordinasi dan konsolidasi yang dimaksudkan di sini 

adalah adanya konsolidasi awal (briefing) seminggu sekali baik 

dosen, karyawan, dan juga organisasi kemahasiswaan. Di dalamnya 

juga termasuk supervisi terhadap tugas dan tanggungjawab. Hal ini 

ditujukan untuk mempertahankan performa peran masing-masing 

bidang di Unisnu Jepara. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Buku Pedoman Kepribadian Unisnu Jepara yang Berlandaskan 

Aswaja ini merupakan suatu konsekuensi langkah lanjutan dalam rangka 

menyelaraskan seluruh kegiatan di Unisnu Jepara dengan visi dan misi 

universitas. Dengan adanya buku panduan ini diharapkan seluruh kegiatan 

baik proses belajar mengajar, kegiatan universitas, dan kegiatan 

kemahasiswaan dalam kehidupan kampus dapat berjalan selaras dan 

harmonis.  

Dengan adanya keselarasan dan keharmonisan dalam nafas Islam 

yang Aswaja, Unisnu Jepara diharapkan dapat terus melaju menjadi 

universitas unggul dengan sumber daya manusia yang cendekia dan 

berakhlak mulia. Buku panduan ini semoga tidak hanya menjadi koleksi 

perpustakaan ataupun lemari di masing-masing unit kerja dan organisasi 

mahasiswa di lingkup Unisnu Jepara saja, akan tetapi juga dilaksanakan 

secara membudaya sehingga kebermanfaatan Unisnu Jepara tidak hanya 

dirasakan oleh internal kampus saja tetapi juga oleh para pengguna lulusan 

dan lingkungan eksternal kampus.  

Akhir kata dengan segenap kemampuan dan kesungguhan, semoga 

pelaksanaan dan penginternalisasian nilai kepribadian dan budaya unggulan 

Unisnu Jepara berjalan lancar dengan mendapat rahmat Allah SWT., dan 

menjadikan Unisnu Jepara semakin berkah sebagai institusi pendidikan di 

Jepara pada khususnya serta Indonesia dan dunia pada umumnya. 
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