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BAGIAN SATU 

KONSEP PROGRAM RUMAH BINA KARAKTER 

 

Latar Belakang 

 Mahasiswa merupakan potensi calon-calon pemimpin masa depan. 

 Jumlah SKS kuliah agama yang terbatas di kampus, disamping tuntutan akademik 

yang tinggi. 

 Mahasiswa kering terhadap nilai-nilai teladan di lingkungannya. 

 Kebutuhan pembinaan karakter santun, berintegritas, dan jujur. 

 Pembinaan karakter hanya dapat dilakukan secara komprehensif, melalui teladan di 

kampus maupun di lingkungan tempat tinggal dan masyarakat. 

 Masjid kampus sebagai Rumah Ruhani, Sanggar Ruhani, dan Laboratorium Ruhani 

dapat menjadi tempat pembinaan karakter bagi mahasiswa. 

 Dibutuhkan adanya Rumah Bina Karakter yang sejalan dengan pembinaan Masjid 

Kampus. 

 

Definisi 

 Asrama Kampus adalah asrama yang secara fisik bangunan disediakan oleh kampus 

diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat pertama. 

 Asrama Masjid Kampus adalah asrama yang secara fisik bangunan disediakan oleh 

masjid kampus diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat dua dan tiga yang berperan 

dalam aktivitas pemakmuran masjid kampus. 

 Asrama Masjid Jami’ adalah bentuk perluasan asrama masjid kampus yang berafiliasi 

dengan dewan keluarga masjid (DKM) masjid jami yang terletak di pemukiman 

mahasiswa sekitar kampus. 

 Rumah kos bersertifikasi adalah rumah kos yang telah memenuhi standar fisik dan 

pembinaan sehingga direkomendasi sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman 

bagi para mahasiswa. 

 Rumah Bina Karakter adalah Asrama Kampus, Asrama Masjid Kampus, Asrama 

Masjid Jami’ maupun Rumah Kos bersertifikasi yang merupakan rumah tinggal 

sementara bagi mahasiswa selama menjalani pendidikan yang juga menjadi tempat 

pembinaan karakter baginya. 
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Gambar 1.1 Gambaran alternatif tempat tinggal mahasiswa selama kuliah. 

 

Tujuan 

Menciptakan kondisi lingkungan tempat tinggal yang mendukung pembinaan karakter 

mahasiswa dengan cara: 

 Memfasilitasi penghuni untuk memiliki motivasi dan kapabilitas agar lulus studi tepat 

waktu serta berkualifikasi kompeten. 

 Memfasilitasi penghuni menjadi insan tauhid yang merdeka, progresif & kontributif. 

 Melibatkan penghuni dalam aktivitas ketakmiran dan organisasi untuk menjadi aktif 

& solutif. 

 Menjadikan kawasan masjid kampus sebagai tempat silaturahim & integrasi 

pemikiran. 

 Mewujudkan sosok Ulul Albab perubah sosial yang menjadi rahmatan lil ‘alamin. 

 

Sasaran 

Mahasiswa tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, masyarakat pemilik rumah kos 

atau kontrakan lingkungan sekitar kampus, masjid kampus dan masjid jami’ sekitar 

kampus, dan staf pengajar.  

 

Manfaat 

Bagi mahasiswa: 

 Mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman 

 Mendapatkan pembinaan yang mendukung kegiatan akademik dalam rangka 

menyelesaikan kewajibannya sebagai mahasiswa. 

asrama 
kampus 

Asrama 
Masjid 

Kampus 

Asrama 
Masjid 
Jami' 

Rumah 
Kos  

Bersertifikasi 

Rumah 
orang tua 

atau 
keluarga 
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 Mendapatkan pembinaan ruhani di tengah tuntutan akademik yang tinggi dan 

pengaruh pergaulan bebas. 

 Mendapatkan motivasi dan wadah untuk menggali pengalaman beraktivitas dalam 

organisasi untuk pelayanan jamaah dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. 

Bagi Staf Pengajar: 

 Lingkungan yang mendukung peningkatan akademik peserta didik. 

 Membantu meringankan tugas pembinaan karakter mahasiswa yang hanya terbatas di 

kelas. 

Bagi masyarakat pemilik rumah kos: 

 Sertifikasi rumah kos meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menjadikan rumah 

kos tersebut sebagai tempat tinggal. 

 Lingkungan rumah tinggal yang aman dan nyaman karena rumahnya ditinggali oleh 

orang yang terjaga karakternya. 

Bagi masjid kampus dan masjid jami’: 

 Aktivis mahasiswa menghidupkan kegiatan pelayanan masjid kampus dan masjid 

jami’. 

 Kegiatan mahasiswa memperluas manfaat masjid ke masyarakat. 

 

Alur Pembinaan mahasiswa melalui Rumah Bina Karakter 

Proses pembinaan mahasiswa akan dimulai ketika tahun pertama di asrama kampus. 

Pada tahun kedua akan dilakukan proses seleksi bagi mahasiswa tingkat dua untuk tinggal di 

asrama masjid kampus. Proses pembinaan di asrama masjid kampus berlangsung selama dua 

tahun, sehingga asrama masjid kampus diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat dua dan tiga.  

Kebutuhan terhadap pembinaan yang berkelanjutan membutuhkan kader pembina dari 

mahasiswa minimal 10% dari jumlah mahasiswa tingkat pertama. Oleh karenanya asrama 

masjid kampus dapat diduplikasi menjadi asrama masjid jami’ yaitu asrama mahasiswa yang 

berafiliasi dengan dkm masjid jami’ di pemukiman sekitar kampus. Seperti halnya asrama 

masjid kampus, asrama masjid jami’ diperuntukkan bagi pembinaan mahasiswa tingkat dua 

dan tiga. Selain mendapatkan pembinaan di asrama masjid kampus dan masjid jami’, 

mahasiswa tingkat dua dan tiga diarahkan untuk menjadi pembina bagi mahasiswa tingkat 

pertama. 
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Gambar 1.2 Alur Pembinaan Mahasiswa di Rumah Bina Karakter 

 

Tahap pembinaan berikutnya adalah pembinaan bagi mahasiswa tingkat empat atau 

tingkat akhir. Pembinaan bagi mahasiswa tingkat empat dilakukan langsung oleh staf 

pengajar atau pengurus masjid kampus yang terpusat dari masjid kampus. Pada tahun 

keempat, mahasiswa yang telah mengikuti pembinaan di asrama masjid kampus akan menjadi 

pembina di asrama masjid kampus, asrama masjid jami’ dan rumah kos yang bersertifikasi.  

Prasyarat Program 

 Untuk mencapai tujuan program Rumah Bina Karakter beberapa prasyarat program 

yang diperlukan, antara lain:  

 Mahasiswa yang tinggal di Rumah Bina Karakter terdiri atas mahasiswa lintas 

disiplin, memiliki kapabilitas intelektual, memiliki tipologi kepribadian progresif. 

 Kode etik asrama yang bernuansa fitri, merdeka, bertanggung jawab & Islami. 

 Program pembinaan yang personal-improvement based, intellectual-melting based, 

contributive-action based & Islamic civilization based 

 Program Masjid Kampus yang kaya, kreatif, intelek, lintas disiplin & solutif  

 

 

Kode Etik Asrama 

 Proses pembinaan karakter adalah proses panjang yang tidak akan terlaksana secara 

instan. Setiap aktivitas yang dilakukan para mahasiswa di dalam Rumah Bina Karakter akan 

menentukan proses pembentukan karakternya. Oleh karenanya untuk menjaga agar situasi 

yang ada di Rumah Bina Karakter sesuai dengan tujuannya diperlukan kode etik yang akan 

membentengi semua kegiatan maupun tata tertib yang akan diterapkan Rumah Bina Karakter. 

Terdapat enam prinsip yang menjadi kode etik asrama yang urutannya adalah merupakan 

prioritas perwujudannya, keenam prinsip tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 

mahasiswa tingkat 
pertama dibina di asrama 

kampus 

mahasiswa tingkat 2  & 3  
yang terseleksi mendapat 

pembinaan di asrama 
masjid kampus  atau 
asrama masjid jami' 

mahasiswa tingkat 4 
menjadi pembina di  

asrama masjid kampus, 
asrama masjid jami' dan 
rumah kos bersertifikasi 

 mahasiswa tingkat 2  
dan 3 menjadi pembina 

mahasiswa tingkat 
pertama di asrama 

kampus 
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Gambar 1.3 Kode Etik Asrama 

Keterangan Gambar 3: 

 Asrama adalah rumah yaitu  tempat paling nyaman untuk ditinggali, tempat fitrah 

terekspresi. 

 Asrama adalah surga yaitu tempat yang dirindui untuk didatangi, tempat di mana 

kepuasan dimaksimalkan (satisfaction). 

 Asrama adalah sekolah, yaitu tempat meraih ilmu, pengalaman dan kebijaksanaan. 

 Asrama adalah kamar, yaitu ruang di mana privasi dilindungi dan kemerdekaan 

dihargai. 

 Asrama adalah komunitas, yaitu tempat dimana kita berinteraksi, bertransaksi dan 

saling menghargai. 

 Asrama adalah ruang publik, yaitu kawasan yang memiliki syariah, akhlaq, 

muamalah dan pertanggung jawaban. 
 

 

Program Pembinaan 

Program pembinaan di Rumah Bina Karakter disesuaikan pada kebutuhan keluaran 

karakter mahasiswa sebagai objek pembinaan (Gambar 1.4). Program pembinaan asrama 

kampus dititikberatkan bagi mahasiswa tingkat pertama. Keluaran yang diharapkan adalah 

mahasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungannya sekaligus memiliki kepekaan terhadap 

lingkungannya. Hal itu diharapkan dapat mendukung keberhasilan studi mahasiswa tingkat 

pertama. Selain itu diharapkan selesai masa tingkat pertama mahasiswa telah memperoleh 

pembinaan dasar islam, melaksanakan sholat lima waktu, maupun kemampuan keterampilan 

dasar membaca al qur’an. 

Berdasarkan keluaran tersebut, program pembinaan  Rumah Bina Karakter pada 

setiap tahap dapat digambarkan pada Gambar 1.5. Program pembinaan dasar islam yang 

tercantum pada Gambar 1.5 dapat diciptakan oleh masing-masing Rumah Bina Karakter serta 

diintegrasikan dengan pembinaan agama di kampus seperti kuliah agama islam dan 

mentoring agama di kampus. Asrama kampus yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat 

pertama dapat diterapkan pada asrama yang terintegrasi dengan masjid jami’ ataupun rumah 

kos bersertifikasi (lihat Bagian dua) bagi kampus yang belum dapat memfasilitasi seluruh 

mahasiswa tingkat satunya untuk tinggal di asrama kampus. 

 

asrama adalah 
rumah 

asrama adalah 
surga 

asrama adalah 
sekolah 

asrama adalah 
kamar 

asrama adalah 
komunitas 

asrama adalah 
ruang publik 
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Gambar 1.4 Keluaran program pembinaan Rumah Bina Karakter 

 Sasaran utama pembinaan karakter mahasiswa dalam program ini adalah mahasiswa 

tingkat pertama, namun demikian proses penyelenggaraan pembinaan tidak terlepas dari 

peran mahasiswa tingkat dua, tiga dan empat sebagai mahasiswa senior. Oleh karena itu 

program pembinaan lanjutan bagi mahasiswa tingkat dua, tiga, dan empat dipersiapkan untuk 

peningkatan kapasitas pribadinya dan sebagai calon pembina bagi mahasiswa tingkat 

pertama.  

Program pembinaan untuk calon pembina tersebut dilaksanakan di asrama masjid kampus 

atau asrama masjid jami’. 

 

Asrama 
kampus 

•Mampu beradaptasi, peduli 
dan, peka terhadap lingkungan 

•Memiliki rencana mimpi, 
harapan dan hasrat berprestasi  

•Melaksanakan sholat 5 waktu 
dan dapat membaca Al Qur'an 
dengan baik dan benar 

Asrama masjid 
kampus atau 

Asrama masjid 
jami' 

•Berinisiatif tinggi dan 
bertanggung jawab 

•Bermotivasi dan hasrat untuk 
melakukan perubahan 

•Empatik dan Dinamis 

•Hafal Al Qur'an minimal Juz 30 

•Memahami kaidah dasar 
Bahasa Arab 

Rumah kos 
bersertifikasi 

•Berkontribusi secara intelektual 
terhadap masyarakat  

•Menjadi teladan bagi 
lingkungannya 

•Integrasi zikir dan fikir 
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Gambar 1.5 Program Pembinaan Rumah Bina Karakter 

 

Program Aktivitas Pemakmuran Masjid  

 

 Pelibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas pemakmuran masjid kampus maupun 

masjid jami’ menjadikan mahasiswa merasakan sebagai bagian dari pelayan jamaah dan 

pelayan umat. Fase tersebut merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengasah jiwa 

empatik mereka. Para mahasiswa berkesempatan menjadi muadzin yang sejak sebelum waktu 

sholat tiba, telah bersiap untuk mengumandangkan adzan mengajak teman-temannya untuk 

menunaikan shalat wajib. Juga sebagai imam yang dituntut memimpin sholat berjamaah 

dengan bacaan yang baik dan benar bukan pengalaman yang mudah dijalankan tanpa 

kesiapan keterampilan dan percaya diri yang cukup. Sebagai takmir masjid, mahasiswa 

mendapatkan pembinaan karakter yang tak tergantikan dengan program-program pembinaan 

karakter yang lain. 

Program Pembinaan 
Asrama Kampus 

Peningkatan kapasitas pribadi 

Pembinaan dasar islam: Iman, 
Islam, Ihsan 

Belajar Baca Al Qur'an atau 
perbaikan bacaan Al Qur'an 

Tutorial akademik 

Aktivitas kepanitiaan  

Program Pembinaan 
Asrama masjid Kampus dan 

Masjid Jami' 

Peningkatan kapasitas pribadi 
lanjutan 

Pembinaan dasar islam 
lanjutan 

Hafalan Al Qur'an, Bahasa Arab 

Keterampilan ketakmiran: 
imam, adzan, pelayanan 

jamaah 

 contributive action-based 

intelectual melting-based 

aktivitas organisasi 

pembinaan untuk pembina 

Program Pembinaan 
Rumah Kos Bersertifikasi 

intellectual melting-based 
lanjutan 

contributive action-based 
lanjutan 

islamic civilization-based 

pembinaan  untuk pembina 
lanjutan 

pembinaan persiapan pasca 
kampus 
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 Masjid selain sebagai tempat ibadah adalah tempat masalah bertemu dengan solusi. 

Fungsi laboratorium ruhani mengkaji permasalahan-permasalahan dalam masyarakat untuk 

pencapaian solusi kreatif. Mahasiswa di dalamnya mempunyai potensi intelektual untuk 

berkontribusi. Berbagai aktivitas pengkajian dalam masalah sosial, ekonomi, budaya dapat 

ditemukan solusinya dengan keterlibatan mahasiswa. Pembinaan karakter mahasiswa sebagai 

pribadi yang dinamis untuk selalu melakukan perubahan menemukan wahananya di masjid 

sebagai laboratorium ruhani. Sedangkan tuntutan adanya solusi kreatif atas sebuah 

permasalahan memunculkan karya-karya kreatif. Karya kreatif tersebut merupakan sebuah 

perwujudan dari proses pembinaan karakter bagi mahasiswa.  

 

 

 
 

Gambar 1.7 Pembinaan Karakter Mahasiswa di Masjid 

 

Organisasi  

Struktur organisasi manajemen asrama terdiri atas: kepala asrama, pembina asrama, 

fasilitator area, fasilitator intelektual, fasilitator aktivitas, dan pengelola asrama yang terdiri 

atas tiga bidang: fasilitas, regulasi, dan program (Gambar 8). Deskripsi tanggung jawab setiap 

posisi adalah sebagai berikut: 

 Kepala asrama adalah penanggung jawab terhadap fungsi asrama dalam pencapaian 

tujuan asrama. 

 Pembina asrama adalah penanggung jawab terhadap pembangunan karakter dan 

kaderisasi, pembina asrama dibedakan menjadi tiga bidang: 

1. Fasilitator area: penciptaan, pemeliharaan tradisi dan budaya masjid. 

2. Fasilitator intelektual: pembentukan sosok ulul albab yang kompeten dan rahmatan lil 

alamin. 

3. Fasilitator aktivitas : pembentukan sosok aktivis solutif dan kontributif. 

 Pengelola Asrama adalah penanggungjawab terhadap terselenggaranya kehidupan asrama 

yang nyaman, tertib, aman dan dinamis, pengelola asrama dibedakan menjadi tiga bidang:  

1. Fungsi pengelola fasilitas  

pembinaan 
karakter 

mahasiswa  
di Masjid 

pelayanan 
jamaah  

mengkaji 
masalah dan 
menemukan 

solusi 

penciptaan 
karya sebagai 
solusi kreatif 
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2. Fungsi pengelola regulasi 

3. Fungsi pengelola program 

 

Struktur Organisasi di bawah dapat diterapkan untuk asrama kampus dengan kepala 

asrama mahasiswa tingkat empat, dan pembina asrama mahasiswa tingkat dua atau tingkat 

tiga. Sedangkan untuk asrama masjid kampus kepala asrama adalah mahasiswa tingkat empat 

atau lebih san pembina asrama adalah mahasiswa tingkat empat. Adapun pengelola asrama 

adalah ketua asrama dan tim yang terdiri atas anggota asrama tersebut. 

 

 

Gambar 1.8 Organisasi Asrama Masjid Kampus 

  

kepala 
asrama 

pembina 
asrama 

fasilitator 
area 

fasilitator 
intelektual 

fasilitator 
aktivitas 

pengelola 
asrama 

fasilitas regulasi program 
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BAGIAN DUA 

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH KOS 

BERSERTIFIKASI 

 

Keberagaman Kondisi Masjid Kampus di Seluruh Indonesia 

 Kondisi perkembangan dakwah islam di berbagai daerah di Indonesia berbeda satu 

sama lain dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang khas di masing-masing daerah. 

Pembinaan karakter secara formal diberikan dalam kuliah agama. Secara non formal karakter 

dibentuk di asrama kampus. Masjid kampus menyediakan kegiatan-kegiatan yang positif 

untuk mengasah karakter tersebut. Ketiga elemen: kuliah agama, pembentukan budaya di 

asrama, dan aktivitas di masjid kampus, jika dikelola dengan baik akan menjadi elemen yang 

lengkap sebagai faktor pendukung pembinaan karakter mahasiswa selama menempuh 

pendidikan tinggi.   

  

Gambar 2.1 Ketiga Elemen Pembinaan Karakter Mahasiswa 

Secara riil ketiga elemen diatas tidak selalu tersedia di setiap kampus. Jangankan 

asrama kampus, masih ada kampus yang belum memiliki masjid kampus. Pada kasus yang 

lain, masjid sudah tersedia namun masih sangat jarang mahasiswa atau civitas akademik yang 

berkunjung ke kampus sehingga masjid sepi dan hanya berfungsi sebagai tempat 

melaksanakan ibadah ritual bagi segelintir orang saja. Oleh karenanya, Program Rumah Bina 

Karakter ini merupakan  kerja yang panjang yang dibentuk dari kerjasama dengan berbagai 

elemen kampus, masjid kampus, dan masyarakat.  

Kondisi struktural kampus yang mendukung adalah ketika dosen agama islam adalah 

pembina asrama kampus sekaligus pembina asrama sehingga kebijakan yang dihasilkan 

terkait pembinaan karakter mahasiswa adalah satu arah dan tujuan yang sejalan. Kondisi 

tersebut adalah kondisi ideal, jika pada kenyataan belum demikian, akan selalu ada upaya 

untuk mencapainya. Oleh karenanya pada bagian dua dari buku Rumah Bina Karakter ini, 

kami perumus menyajikan panduan Rumah Bina Karakter melalui bentuk program Rumah 

pengembangan 
karakter 

mahasiswa 

Kuliah Agama 
Islam 

Asrama 
Kampus 

Masjid 
Kampus 
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Kos Bersertifikasi. Apapun kondisi kampus di Indonesia, sebagian besar dari mahasiswa 

yang sedang menempuh pendidikan akan tinggal di Rumah Kos sehingga Rumah Kos adalah 

salah satu faktor penting dalam pembinaan karakter mahasiswa yang patut mendapat 

perhatian kita.  

   

Gambar 2.2 Struktural Kampus yang Beririsan mendukung Kebijakan Pengembangan 

Karakter Mahasiswa 

 

Rumah Kos Bersertifikasi 

 Seperti telah disebutkan pada bagian pertama, definisi Rumah Kos Bersertifikasi 

adalah rumah kos yang telah memenuhi standar fisik dan pembinaan sehingga direkomendasi 

sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi para mahasiswa. Jika kita membahas 

mengenai rumah kos, ada dua sudut pandang yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu sudut 

pandang pemilik rumah kos dan sudut pandang anak kos. Untuk kasus mahasiswa tingkat 

pertama sudut pandang anak kos sebagian besar akan diwakili oleh orang tua mahasiswa 

karena pada fase tersebut, mahasiswa belum mempunyai pengalaman untuk dapat 

menentukan tempat tinggalnya.  

 Ada dua karakter orang tua mahasiswa di masyarakat, pertama karakter idealis, yang 

kedua adalah karakter pragmatis. Karakter orang tua idealis akan mencari rumah kos bagi 

anaknya dengan kondisi ideal baik itu secara fisik maupun situasi pergaulan. Karakter orang 

tua pragmatis hanya akan memperhatikan rumah kos dari sisi kondisi fisik, selama rumah 

aman nyaman fasilitas memadai apapun kondisi situasi pergaulan, orang tua pragmatis tidak 

terlalu memperhatikan. Sasaran utama dalam program rumah kos bersertifikasi adalah 

karakter orang tua idealis, namun tidak mengabaikan orang tua pragmatis. Karena dengan 

kondisi pergaulan yang lebih baik, kondisi rumah yang secara fisik sama-sama baik akan 

lebih dipilih oleh orang tua dengan karakter idealis maupun pragmatis. Disini diperlukan 

adanya sosialisasi secara lengkap mengenai Program Rumah Bina Karakter-Rumah Kos 

Bersertifikasi kepada orang tua mahasiswa baru.  

Dosen Agama 
Islam 

Pembina 
Asrama 
Kampus 

Pengurus 
Masjid 

Kampus 
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Gambar 2.3 Sosialisasi kepada Orang Tua dan Pemilik Rumah Kos mengenai  

Rumah Bina Kos Bersertifikasi 

Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang pemilik rumah kos. Karakter 

pemilik rumah kos juga ada dua macam, yaitu idealis dan pragmatis. Pemilik rumah kos yang 

idealis akan memperhatikan standar kelayakan, kenyamanan, keamanan, bahkan kode etik 

pergaulan islam disamping keuntungan secara materiil semata. Sebaliknya pemilik rumah kos 

yang pragmatis hanya akan mementingkan keuntungan materiil dibandingkan faktor yang 

lainnya. Meskipun ada pemilik kos yang sangat memperhatikan kelayakan kesehatan, 

keamanan dan kenyamanan namun tidak memperhatikan kode etik pergaulan islam. 

Oleh karenanya program pembinaan terhadap pemilik rumah kos terutama yang 

berorientasi keuntungan materi semata merupakan bagian penting untuk keberhasilan 

Program Rumah Kos Bersertifikasi. Selain karena faktor keteladanan untuk para mahasiswa, 

rumah kos bersertifikasi tidak dapat terealisasi jika pemilik rumah kos tidak memahami 

pentingnya pembinaan karakter pada mahasiswa.  

Pembinaan yang terintegrasi untuk pemilik rumah kos dapat diwujudkan dengan 

aktivitas dakwah dan pengabdian masyarakat yang progresif oleh para aktivis masjid kampus 

atau masjid jami’ sekitar lingkungan. Oleh karenanya konsep pelibatan DKM masjid sekitar 

atau pelibatan mahasiswa yang tinggal di asrama masjid jami’ (jika ada) dapat turut 

berkontribusi dalam pembinaan dan sosialisasi urgensi pembinaan karakter mahasiswa 

melalui Rumah Kos Bersertifikasi. Beberapa program dakwah dan pengabdian masyarakat 

yang dapat diterapkan untuk pembinaan pemilik rumah kos antara lain: pengajian warga, 

pembinaan baca qur’an anak-anak dan orang dewasa, pembinaan tentang pendidikan dan 

perkembangan anak, dll 

orang tua 
mahasiswa 

pemilik 
rumah kos 

sosialisasi 
masjid 

kampus 

Rumah Kos 
Bersertifikasi 
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Gambar 2.4. Pembinaan pemilik Rumah Kos 

 

Kriteria Rumah Kos Bersertifikasi 

Kata kunci pertama adalah standar fisik rumah kos. Standar fisik ditentukan dengan 

faktor kelayakan bangunan rumah kos berdasarkan dengan indikator kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan. Sedangkan kata kunci kedua adalah standar pembinaan yang mendukung 

pengembangan karakter mahasiswa. Rumah kos yang memenuhi standar ini adalah rumah 

kos yang menetapkan tata tertib yang sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak dan pergaulan 

islami (Gambar 2.3).  

 

Gambar 2.3. Standar Minimal Rumah Kos Bersertifikasi 

Survey Rumah Kos atau Rumah Kontrakan Sekitar Lingkungan Kampus 

 Setelah menentukan kriteria rumah kos bersertifikasi. Masjid kampus akan melakukan 

survey ke rumah kos atau rumah kontrakan untuk menentukan rumah kos yang telah 

memenuhi kriteria rumah kos bersertifikasi. Survey Rumah Kos atau kontrakan sebaiknya 

melibatkan DKM sekitar maupun masyarakat sekitar untuk menghimpun informasi yang 

akurat mengenai rumah kos dan situasi keseharian di rumah kos tersebut 

aktivitas 
dakwah 

masjid jami 

pengabdian 
masyarakat 

pembinaan 
pemilik 

rumah kos 

standar kesehatan 

•pencahayaan cukup 

•sirkulasi udara lancar 

•bersih dan rapih 

•suplai air bersih lancar 

•saluran pembuangan 
limbah lancar 

•terdapat pekarangan 
berupa taman atau kebun 

•bangunan kuat dan 
kokoh 

•setiap kamar memiliki 
jendela dan ventilasi yang 
berhubungan dengan 
udara luar 

standar keamanan dan 
kenyamanan 

•bebas maling 

•lingkungan masyarakat 
saling menjaga 

•suasana tenang bebas 
dari kebisingan 

•fasilitas memadai: kamar 
mandi, tempat mencuci 
baju, piring, jemuran,  
dapur, ruang berkumpul 
atau ruang tamu , garasi 

•fasilitas terpisah dengan 
pemilik rumah 

•5 km jarak maksimal dari 
kampus 

•akses kendaraan umum 
mudah 

kode etik pergaulan islami 

•kos terpisah antara putra 
dan putri 

•saling  menghormati dan 
menghargai antara 
penghuni 

•menjaga aib dan 
kekurangan setiap 
penghuni kos 

•saling berbagi dalam 
kesusahan dan 
kesenangan 

•saling memperhatikan 
kondisi teman satu  kosan 
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Sosialisasi Program Rumah Bina Karakter kepada Pemilik Rumah Kos atau 

Kontrakan  

 Setelah mendapatkan Rumah Kos yang sesuai dengan kriteria Rumah Kos Bersertifikasi, 

masjid kampus akan memberikan pemberitahuan mengenai program Rumah Bina Karakter. 

Sekaligus memberikan undangan kepada pemilik rumah agar menghadiri sosialisasi program 

yang diselenggarakan masjid kampus. Kehadiran pemilik rumah ke masjid kampus 

merupakan ungkapan kesediaan pemilik rumah untuk menjadikan rumah kosannya sebagai 

Rumah Kos Bersertifikasi. Selanjutnya diadakan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk 

membahas kerjasama dengan para pemilik rumah kos. 

Perjanjian Kerjasama antara Masjid Kampus dan Pemilik Rumah Kos 

 Setelah pemilik rumah kos sepakat menjadikan rumah Kosnya menjadi Rumah Kos 

Bersertifikasi, dilakukan perjanjian kerjasama antara masjid Kampus dan Rumah Kos. 

Bentuk Perjanjian kerjasama dapat berupa kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh 

kedua pihak. Kesepakatan tersebut antara lain mengenai:  

1. Hak pemilik rumah kos untuk mendapatkan sertifikasi dari masjid kampus. 

2. Kewajiban pemilik rumah kos untuk menyediakan rumah kos sesuai kriteria standar 

Rumah Kos Bersertifikasi dan mendukung kegiatan pembinaan karakter bagi 

mahasiswa. 

3. Hak masjid kampus untuk melakukan sertifikasi rumah kos (lebih baik jika 

berdasarkan rekomendasi DKM masjid sekitar). 

4. Kewajiban masjid kampus untuk mensosialisasikan dan mempromosikan rumah kos 

yang telah masuk kriteria Rumah Kos Bersertifikasi kepada orang tua mahasiswa 

serta menyediakan pembinaan karakter bagi penghuni rumah kos bersertifikasi. 

5. Masa berlaku perjanjian kerjasama. 

6. Konsekuensi jika masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya. 

7. Metode penyelesaian perselisihan. 

 

Publikasi dan Penerimaan Mahasiswa di Rumah Kos Bersertifikasi 

 Masa penerimaan mahasiswa baru adalah masa sosialisasi dan publikasi Program Rumah 

Kos Bersertifikasi kepada orang tua mahasiswa. Pada tahap ini masjid kampus dapat 

membantu mensosialisasikan Rumah Kos Bersertifikasi kepada orang tua mahasiswa melalui 

kerjasama dengan panitia penerimaan mahasiswa baru di institusi kampus masing-masing. 

Bentuk publikasi dapat berupa media publikasi langsung atau tidak langsung kepada 

mahasiswa baru yang diantaranya berisi mengenai alamat, denah lokasi, harga rumah kos 

bersertifikasi yang didistribusikan kepada seluruh mahasiswa baru.  

Media publikasi Langsung: 

 media seperti baligo, leaflet,poster, dan lain-lain yang dilakukan mulai masa USM 

terhadap para peserta USM hingga masa daftar ulang mahasiswa baru 
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 membuka posko saat pendaftaran ulang mahasiswa baru 

Media publikasi tidak langsung (Jaringan): 

 Melalui milis alumni sekolah atau rohis sekolah 

 Melalui website Rumah Visi 

 Melalui perkumpulan mahasiswa-mahasiswa daerah 

 

Perjanjian antara Calon Penghuni dengan Rumah Kos Bersertifikasi 

 Rumah Kos pada umumnya akan melakukan perjanjian kontrak antara calon penghuni 

rumah kosnya sebelum penghuni menempati rumah kos tersebut. Perjanjian tersebut 

diantaranya meliputi kesepakatan-kesepakatan mengenai: 

1. Hak calon penghuni rumah kos untuk menempati rumah kosan dan menggunakan 

segala fasilitas di dalam rumah tersebut. 

2. Kewajiban calon penghuni rumah kos untuk membayar sejumlah uang sebagai harga 

sewa rumah dalam waktu tertentu dan dalam penjagaan keamanan, ketertiban, 

kebersihan, serta pemeliharaan fasilitas yang digunakan, serta mengikuti pembinaan 

yang diadakan di Rumah Kos Bersertifikasi bekerjasama dengan Masjid Kampus. 

3. Hak pemilik rumah kos untuk mendapatkan uang sewa rumah untuk jangka waktu 

tertentu. 

4. Kewajiban pemilik rumah kos untuk menyediakan rumah dengan segala fasilitas yang 

sesuai dengan kriteria Rumah Kos Bersertifikasi. 

5. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama. 

6. Metode penyelesaian perselisihan. 

 

Pembinaan Karakter di Rumah Kos Bersertifikasi 

Kriteria utama yang membedakan antara rumah kos bersertifikasi dengan rumah kos 

pada umumnya adalah adanya program pembinaan karakter. Program pembinaan karakter 

pada para mahasiswa penghuni rumah kos bersertifikasi dapat disesuaikan dengan pembinaan 

pada asrama kampus yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat pertama (lihat Gambar 

2.5.). Dalam pelaksanaan pembinaan di rumah kos bersertifikasi, sudut pandang mahasiswa 

sebagai objek adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan. 

 Seperti halnya karakter orang tua ataupun pemilik rumah kos, karakter mahasiswa pun 

bermacam-macam. Ada karakter mahasiswa idealis yang sudah terbiasa dengan lingkungan 

dengan kondisi pembinaan yang ketat seperti pesantren. Ada karakter mahasiswa yang bebas 

yang menginginkan rumah kos tidak terlalu banyak aturan. Sebuah tantangan besar bagi 

masjid kampus untuk dapat memfasilitasi pembinaan dari kedua karakter tersebut.  

 Pembinaan dengan jadwal yang padat dan banyak peraturan yang mengikat adalah 

pembinaan yang masih dapat diterapkan untuk usia pra kuliah. Seorang mahasiswa dengan 

potensi intelektual dan kematangan berpikir lebih tinggi dari anak usia sekolah membutuhkan 
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proses pembinaan dengan metode-metode yang dapat diterima oleh pola pikir dan kebutuhan 

pemenuhan rasa bebas mereka. Oleh karenanya situasi rumah kos yang tetap bernuansa 

sebagai rumah seperti kode etik asrama masjid kampus (Gambar 2.3) adalah kunci, supaya 

para mahasiswa tidak merasa terbebani dengan pembinaan-pembinaan di rumah kos 

bersertifikasi dan merasa betah sehingga pemilik rumah kos pun merasa aman karena 

penghuni kosnya tidak sering berganti orang. 

Bentuk pembinaan keislaman yang dapat diterapkan antara lain: budaya sholat 

berjamaah minimal sholat subuh, saling membangunkan untuk sholat tahajud, membaca 

qur’an bersama dengan saling mengoreksi dan memperbaiki bacaan, saling bergantian 

member taushiyah selepas sholat subuh berjamaah. Selain itu, bentuk pembinaan yang lain 

dalam rangka menambah khasanah pengetahuan agama islam adalah melalui mentoring 

agama. Proses pembinaan melalui mentoring ini dikelola oleh masjid kampus. 

  

Pembina Rumah Kos Bersertifikasi 

 Pembina Rumah Kos Bersertifikasi adalah mahasiswa tingkat empat yang merupakan 

alumni anggota asrama masjid kampus atau penghuni senior rumah kos bersertifikasi yang 

memenuhi kualifikasi pembina. Pembina rumah kos bertugas sebagai fasilitator area, 

intelektual, dan aktivitas seperti halnya pembina di asrama masjid kampus (Gambar 1.8). 

Pembina rumah kos mendapatkan beasiswa rumah tinggal gratis di Rumah Kos Bersertifikasi 

dan beasiswa sebagai fasilitator di Rumah Kos Bersertifikasi dari Masjid Kampus. 

 Dosen juga dapat berperan sebagai Pembina Rumah Kos Bersertifikasi dengan cara 

menjadi khotib di masjid jami’ yang ada di sekitar rumah kos mahasiswa. Keterlibatan dosen 

sebagai khotib jumat di masjid sangat penting untuk juga membina pemilik rumah kos. 

Dengan demikian faktor keteladanan yang diterima oleh mahasiswa menjadi lengkap tidak 

hanya dari pembina, juga dari dosen dan pemilik rumah kos. 

  

Pembinaan Pertama di Masjid Kampus 

 Penyambutan bagi seluruh mahasiswa muslim baik yang tinggal di asrama kampus, di 

asrama masjid kampus, dan rumah kos bersertifikasi atau pun yang tinggal di rumah orang 

tua atau keluarganya, dilakukan secara bersamaan di masjid kampus. Kegiatan tersebut 

adalah upaya masjid kampus untuk sedini mungkin mengenalkan dirinya kepada para 

mahasiswa baru sebagai tempat pertama yang harus mereka datangi jika mengalami 

kesusahan yang tidak bisa dibagi kepada orang lain. Juga sebagai moment pembinaan 

bersama yang menggabungkan semua mahasiswa muslim yang tinggal di berbagai rumah 

bina karakter. 

 

Tahapan Prosedur Persiapan Pelaksanaan Rumah Kos Bersertifikasi 

 



18 
 

 

Gambar 2.4 Gambaran Prosedur Pelaksanaan Rumah Kos Bersertifikasi 

BAGIAN TIGA 

PENUTUP 

 

Alhamdulillah, Buku Rumah Bina Karakter-Konsep Program dan Panduan 

Pelaksanaan  ini dapat diselesaikan. Tentunya masih banyak kekurangan yang perlu 

diperbaiki. Oleh karenanya besar harapan kami untuk mendapatkan koreksi, kritik dan saran 

sebagai bahan perbaikan buku ini kedepan. Semoga dengan buku ini memberi banyak 

manfaat bagi masjid kampus-masjid kampus di berbagai daerah di Indonesia. Akhir kata, 

Semoga Allah meridhoi langkah dan upaya kita. Aamiin. 

 

  

Masjid Kampus 
menentukan kriteria 
Rumah Bina Karakter 

Tim Masjid Kampus 
survey Rumah kontrakan 

atau asrama untuk 
menjadi Rumah Bina 

Karakter 

Masjid Kampus membuat 
surat pemberitahuan ke 
pemilik rumah sekaligus 
memberikan contoh RV 

Mengundang pemilik kos 
untuk hadir mendapat 
sosialisasi dari masjid 

kampus 

MOU antara masjid 
kampus dan pemilik kos 

RBK 

Membuat kontrak 
Rumah Bina Karakter 
dan Masjid Kampus 

tentang publikasi dan 
pembinaan RBK 

Publikasi bersama 

Penerimaan dan kontrak 
antara calon penghuni 
dan pemilik rumah dan 

masjid kampus 

Pembinaan pertama 
bersama di masjid 

kampus penghuni RBK di 
awal tahun ajaran baru. 
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Daftar Sumber Konsep: 

Lampiran A 

1. Konsep Asrama Salman ITB 

2. Code of Conduct Asrama Salman ITB 

3. Surat Perjanjian Asrama Salman ITB 

4. Penjelasan Surat Perjanjian Asrama Salman ITB 

5. Lembar Apresiasi dan Koreksi untuk Perbaikan 

6. Konsep Umum Kebijakan Asrama ITB (tidak dilampirkan) 

7. Modul Rumah Visi Salman ITB (tidak dilampirkan) 

8. Selamat Datang di Asrama Rusunawa IPB (tidak dilampirkan) 

Lampiran B 

1. Konsep Pembinaan Terpusat Salman ITB: LMD (tidak dilampirkan) 

2. Islamic Tutorial Program: Tahajud, Kuliah Subuh (tidak dilampirkan) 

3. Konsep Pembinaan Terbatas Asrama Salman ITB (tidak dilampirkan) 

  



20 
 

Lampiran A.1. Konsep Asrama Salman ITB 

Pembinaan Asrama Salman ITB 

 

Pertimbangan 

 Masjid Salman ITB sebagai Masjid Kader 

 Penghuni asrama Salman ITB sebagai potensi kader dan pengelola Masjid Salman 

ITB 

 Misi kaderisasi Salman ITB untuk menghasilkan mahasiswa yang lulus tepat waktu, 

menjadi muslim merdeka, progresif & rahmatan lil alamin  

 Tuntutan realitas untuk menjadikan Masjid Salman ITB memiliki kepribadian 

internal, intelektual & solutif, signifikan  

 Kebutuhan ITB akan pendidikan karakter bagi mahasiswa  

 

Program Statement 

Pembinaan Asrama Masjid Salman ITB adalah upaya budaya untuk memfasilitasi 

mahasiswa penghuni Masjid Salman ITB menjadi kaum Ulul Albab perubah sosial yang 

menjadi rahmatan lil alamin, melalui optimalisasi keberhasilan studi, aktivitas pelayanan dan 

dakwah Masjid Salman ITB, keterlibatan dalam kajian ilmiah dan aksi kemasyarakatan 

secara lintas disiplin, sehingga tumbuh insan tauhid yang merdeka, progresif dan solutif  

 

Visi 

 Melting area for intellectual contribution 

(Kawasan silaturrahim bagi kontribusi intelektual) 

Keterangan: 

 Melting : colorful, blend, mix, silaturrahim, universe 

 Area : Place, zone, circumstance 

 Intellectual : Ulul Albab, scholar, enlightment  

 Contribution : solution, usefulness, benefit 

 

Misi 

 Memfasilitasi penghuni untuk memiliki motivasi dan kapabilitas agar lulus studi tepat 

waktu berkualifikasi kompeten (Student Stage) 

 Memfasilitasi penghuni menjadi insan tauhid yang merdeka, progresif & kontributif 

(Human Stage) dan berakhlakul karimah  

 Melibatkan penghuni dalam aktivitas salman untuk menjadi aktif & solutif (Activist 

Stage) 

 Menjadikan kawasan Salman sebagai tempat silaturrahim & integrasi pemikiran 

(Intellectual Stage) 

 Mewujudkan sosok Ulul Albab perubah sosial yang menjadi rahmatan lil ‘alamin 

(Ulul Albab Stage) yang sanggup menghadapi tantangan zaman dan menjadi rahmatan 

lil ‘alamin  
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Budaya dan Sistem Nilai 

 

 

 

Prasyarat 

 Tersedianya mahasiswa lintas disiplin  

 Memiliki kapabilitas intelektual  

 Memiliki tipologi kepribadian progresif (aktif organisasi) 

 Code of Conduct asrama yang bernuansa fitri, merdeka, bertanggung jawab & Islami. 

 Program & aktivitas Masjid Salman yang kaya, kreatif, intelek, lintas disiplin & 

solutif  

 Tersedianya program pembinaan yang personal-improvement based, intellectual-

melting based, contributive-action based & Islamic civilization based 

 

 

Struktur Organisasi 

progressiveness 

freedom 

willingness 

inisiative 

responsibillity 

aktive 

motivation 

movement 

change 

contributive 

constructive 

benefit 

achievement 
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Deskripsi Tanggung Jawab: 

 

 KEPALA ASRAMA : Penanggung jawab terhadap fungsi asrama sebagai melting 

area bagi kontribusi intelektual (WM pembinaan kader) 

o PEMBINA ASRAMA : Bertanggung jawab terhadap pembangunan karakter & 

kaderisasi (mahasiswa volunteer) 

 FASILITATOR AREA : Bertanggung jawab terhadap penciptaan & 

pemeliharaan tradisi & budaya Salmaniyah  

 FASILITATOR INTELEKTUAL : Bertanggung jawab terhadap 

pembentukan sosok ulul albab kompeten & rahmatan lil alamin  

 FASILITATOR AKTIVITAS : Bertanggung jawab terhadap pembentukan 

sosok aktivis solutif & kontributif  

o PENGELOLA ASRAMA : Bertanggung jawab terhadap terselengga ranya 

kehidupan asrama yang nyaman, tertib, aman & dinamis (mahasiswa volunteer)  

 Fungsi PENGELOLA FASILITAS : Housekeeper 

 Fungsi PENGELOLA REGULASI : Rule keeper 

 Fungsi PENGELOLA PROGRAM : Event organizer 

Komposisi Mahasiswa 

ITB (70 %) 

 Pure Science (10 %)  

 Heaven & Earth Technology (30 %) 

 Engineering Technology (30 %) 

Non ITB (30 %) 

 Development, Management, Business (10 %) 

 Psychology & Education (5 %) 

 Sociology & Anthropology (5 %) 

 Politics, Law, Communication (10 %) 

 

Melting System (situasional) 

kepala 
asrama 

pembina 
asrama 

fasilitator 
area 

fasilitator 
intelektual 

fasilitator 
aktivitas 

pengelola 
asrama 

fasilitas regulasi program 
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 GROUP 

o Berbasis disiplin keilmuan & teknologi  

o Ativitas diskusi, pendalaman & pengayaan  

o Bertujuan membangun kompetensi  

 CLUB 

o Berbasis minat & hobby 

o Aktivitas rekreatif & penyaluran  

o Bertujuan relaksasi, sosialisasi & aktualisasi  

 TEAM 

o Berbasis interaksi lintas disiplin  

o Aktivitas eksekusi proyek & program sosial  

o Bertujuan integrasi IPTEK, solusi & kontribusi  

 

Kapabilitas Intelektual 

 Dzikir  

o Bisa baca AlQur’an  

o Shalat 5 waktu  

o Empatik & sensitif  

 Fikir  

o Inteligensi min above average (IPK 3) 

o Insighful  

o Open Mind 

 

Kepribadian Progresif 

 JIWA MERDEKA 

o Memiliki rencana, mimpi & harapan  

o Berinisiatif tinggi  

o Bertanggung jawab  

 AKTIF 

o Motivasi tinggi  

o Hasrat melakukan perubahan  

o Dinamis  

 KONTRIBUTIF 

o Empatik  

o Hasrat berprestasi tinggi  

o Peduli  

 

Code of Conduct 

 

SIX PRINSIPLES OF SALMAN DORMITORY 

 Asrama adalah rumah, tempat paling nyaman untuk ditinggal, tempat fitrah 

terekspresi  
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 Asrama adalah surga, dirindui untuk didatangi, tempat di mana kepuasan 

dimaksimalkan (satisfaction) 

 Asrama adalah sekolah, tempat meraih ilmu, pengalaman dan kebijaksanaan  

 Asrama adalah kamar, ruang di mana privasi dilindungi dan kemerdekaan dihargai  

 Asrama adalah komunitas, tempat dimana kita berinterasi, bertransaksi & saling 

menghargai  

 Asrama adalah ruang publik, kawasan yang memiliki syariah, akhlaq, muamalah 

dan pertanggung jawaban  

 

Salman Tour’s Duty 

 
 

Personal Improvement 

 SELF MOTIVATION 

o Motivasi Sukses, Motivasi Studi, Motivasi Kompetensi  

o Motivasi Amal Shaleh, Motivasi Rahmatan lil Alamin  

 SELF ORIENTATION 

o Pengenalan Diri, Penerimaan Diri  

o Orientasi Hidup, Orientasi Cita-cita  

 SELF MANAGEMENT 

o Pengelolaan Potensi, Hati, Otak, Minat  

o Pengelolaan Waktu, Keuangan, Asset 

 SELF RECOVERY 

o Manajemen Problem 

o Manajemen Konflik  

 

Intellectual Melting 

 INTEGRATED PERSPECTIVE 

intelektualitas 

pengalaman 

layan 

DPD 

Fasilitasi 

informasi 

pandu 

bakti 

RA-KRS 

voluntary 

SAR 

consel 

dakwah 

DPD 

attraction 

evaluation 

education 

akademis 

dzikir 

DPD 

tilawah 

tadzkirrah 

taqorrub 

fikir 

DPP 

diskusi 

solusi 

kreasi 

publikasi 

DPP 

writing 

speech 

media 
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o Integrasi Dzikir & Fikir  

o Filsafat IPTEK 

o Integrasi Lintas Disiplin  

 CASE STUDY 

o Studi Kasus Kealaman  

o Studi Kasus Sosial  

o Studi Kasus Teknologi Terapan  

 INTERDISCIPLINE PROJECT 

o Proyek Pedesaan  

o Proyek Lingkungan  

o Proyek Teknologi Terapan  

 

Contributive Action 

 SALMAN FOR SALMAN CONTRIBUTION 

o Physical Monumental Contribution 

o Conceptual Monumental Contribution 

o Technological Monumental Contribution 

 SALMAN FOR ENVIRONMENT CONTRIBUTION 

o Salman for Community 

o Salman for Nature & Ecosystem 

 SALMAN FOR NATION CONTRIBUTION 

o Critical Contribution 

o Conceptual Contribution 

 

Cultural Islamic Civilizer 

“Kalian adalah ummat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan 

kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah…” (Q.S. Ali Imran : 110) 

“Dan demikianlah telah Kami jadikan kalian ummat pertengahan, agar kalian menjadi saksi 

atas manusia, dan rasulpun menjadi saksi atas kalian…” (Q.S. Ali Imran : 133) 

 

 INFLUENCER 

o Colorist 

o Taster 

 MELTER 

o Mixer 

o Approacher  

 TENDERIZER 

o Peace Maker 

o Moderator  

 SYNERGIZER 

o Team Builder 

o Collaborator  
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Lampiran A.2. Code of Conduct Asrama Salman ITB 

Pertimbangan 

 Masjid Salman ITB sebagai Masjid Kader 

 Penghuni asrama Salman ITB sebagai potensi kader dan pengelola Masjid Salman 

ITB 

 Misi kaderisasi Salman ITB untuk menghasilkan mahasiswa yang lulus tepat waktu, 

menjadi muslim merdeka, progresif & rahmatan lil alamin  

 Tuntutan realitas untuk menjadikan Masjid Salman ITB memiliki kepribadian 

internal, intelektual & solutif, signifikan  

 Kebutuhan ITB akan pendidikan karakter bagi mahasiswa  

 

Program Statement 

Pembinaan Asrama Masjid Salman ITB adalah upaya budaya untuk memfasilitasi 

mahasiswa penghuni Masjid Salman ITB menjadi kaum Ulul Albab perubah sosial yang 

menjadi rahmatan lil alamin, melalui optimalisasi keberhasilan studi, aktivitas pelayanan 

dan dakwah Masjid Salman ITB, keterlibatan dalam kajian ilmiah dan aksi 

kemasyarakatan secara lintas disiplin, sehingga tumbuh insan tauhid yang merdeka, 

progresif dan solutif  

Visi 

Melting area for intellectual contribution 

(Kawasan silaturahim bagi kontribusi intelektual) 

 Melting : colorful, blend, mix, silaturrahim, universe 

 Area : Place, zone, circumstance 

 Intellectual : Ulul Albab, scholar, enlightment  

 Contribution : solution, usefulness, benefit 

 

Misi 

 Memfasilitasi penghuni untuk memiliki motivasi dan kapabilitas agar lulus studi tepat 

waktu berkualifikasi kompeten (Student Stage) 

 Memfasilitasi penghuni menjadi insan tauhid yang merdeka, progresif & kontributif 

(Human Stage) dan berakhlakul karimah  

 Melibatkan penghuni dalam aktivitas salman untuk menjadi aktif & solutif (Activist 

Stage) 

 Menjadikan kawasan Salman sebagai tempat silaturrahim & integrasi pemikiran 

(Intellectual Stage) 

 Mewujudkan sosok Ulul Albab perubah sosial yang menjadi rahmatan lil ‘alamin 

(Ulul Albab Stage) yang sanggup menghadapi tantangan zaman dan menjadi rahmatan 

lil ‘alamin  

 

Asrama adalah rumah (ciri) 

 Kata kunci : Betah, enjoy, ekspresif  

 Cocok antara karakter diri dengan karakter rumah  
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 Didesain sebagai asrama untuk pribadi, bukan pribadi untuk asrama  

 Kuat dengan personal touch, bukan public touch 

 Tempat di mana orisinalitas ditampilkan, topeng dilepaskan dan aib disembunyikan  

 Berwatak sakinah : penuh dengan mawaddah wa rahmah. Asrama adalah “soulmate”. 

 

Asrama adalah Rumah (Syarat) 

 Tak banyak peraturan mengikat. Peraturan lebih berfungsi manajemen & 

pemeliharaan hak publik  

 Mekanisme sosial dikelola melalui pendekatan gentleman agreement & consequential 

approach 

 Kebijakan lebih dominan daripada peraturan  

 Terpilah menjadi ruang privat, ruang “keluarga” dan ruang publik  

 Many private system, single support system. 

 Terlindung dari kawasan publik (aurat) 

 

Asrama adalah rumah (unsur) 

 Unsur Kehangatan : prasarana & sarana komunikasi. Prasarana & saranan interaksi, 

prasarana & sarana bermain/bercengkrama  

 Unsur Kenyamanan : kenyamanan istirahat, kenyamanan tidur, kenyamanan belajar, 

kenyamanan ego, kenyamanan fisiologis, entertain 

 Unsur Keamanan : keamanan harta (material, uang), keamanan jiwa (fisik, nyawa), 

keamanan kehormatan (rahasia, aib) 

 

Asrama adalah surga (ciri) 

 Kata kunci : Puas, bahagia, dirindui  

 Minimal sesuai janji & ekspektasi  

 Diterima masuk asrama sebagai reward 

 Menjadi buah bibir mantan penghuni  

 Bertanggung jawab, tapi tak menderita  

 Digembleng, tapi tak disiksa dan disakiti 

 Salman sebagai “Kawah Candradimuka”, asrama sebagai “swargaloka” 

 

Asrama adalah surga (syarat) 

 Pemisahan wilayah kaderisasi (ihram) dengan wilayah relaksasi (tahallul) 

 Manajemen asrama sebagai satisfier dengan prinsip service excellence 

 Fasilitas “kaki lima” dalam semangat pelayanan “bintang lima” 

 Asrama yang sarat dengan fathun qarib : reward, surprise, achievement award, 

celebration 

 Perlakukan kader sebagai pahlawan pulang perang  

 

Asrama adalah surga (unsur) 

 Unsur Kepuasan : fasilitas tak mengecewakan, bukan “barak kalangan tak mampu” , 

di atas rata-rata asrama, place of appreciation 



28 
 

 Unsur kebahagiaan :  fasilitas berfungsi penyeimbang dan pemulih, fasilitas & 

program berfungsi ganjaran, dormitory of the winner 

 Unsur kerinduan : fasilitas & program berkesan, tak ditemukan di tempat lain 

(uniqueness), ada monumen dan memorabilia 

 

Asrama adalah sekolah (ciri) 

 Kata kunci : kompeten, bijak, berpengalaman  

 Kaya informasi dan pengetahuan  

 Memperkaya khasanah, wawasan, pengalaman  

 Menjadi forum diskusi, dialog & pengayaan  

 Memiliki suasana dan budaya ilmiah  

 Argumentatif & intelek  

 Terhubung dengan sumber-sumber pembelajaran  

 

Asrama adalah sekolah (syarat) 

 Tersedianya organisasi pembelajaran : group, club atau team 

 Tersedianya program pembelajaran, khususnya soft competence 

 Tersedianya pemandu dan pembimbing pembelajaran (mentor) 

 Tersedianya akses & sumber pembelajaran (narasumber, informasi dsb) 

 

Asrama adalah sekolah (unsur) 

 Unsur Sumber & Fasilitas Belajar : perpustakaan, internet, narasumber, tutor, sarana, 

prasarana  

 Unsur Program Pembelajaran : kurikulum, kajian, seminar, pelatihan, diskusi , aksi, 

aplikasi  

 Unsur Panduan Belajar : Mentor, fasilitator, modul, guidance 

 Unsur Organisasi Belajar : Manajemen, organizer, club, group, team 

 

Asrama adalah kamar (Ciri) 

 Kata kunci : pribadi, privacy, merdeka  

 Asrama untuk pribadi, bukan asrama untuk massa  

 Membentuk pribadi manusia, bukan sekelompok orang  

 Melindungi hak, identitas, naluri, kepribadian dan kesendirian  

 Menghargai keunikan, cara, gaya  dan citra  

 Menjamin kebebasan syar’ie, keberbedaan, ketidaksepakatan dan hablum minallah  

 Menjamin kemerdekaan eksplorasi, kreasi dan ekspresi  

 

Asrama adalah kamar (syarat) 

 Adanya wilayah privat  

 Realitas sosial adalah kesepakatan dan sinergi antar pribadi  

 Berkembangnya syura atas prinsip akomodasi kepentingan pribadi, intersubyektivitas, 

dan syari’at  

 Kewajiban yang ditegakkan oleh hak  

 Tersedianya ruang dan waktu pribadi  
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 Program mengarah pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi  

 

Asrama adalah kamar (unsur) 

 Unsur  Prasarana : Kamar – bukan barak, room – not place, home – not house 

  Unsur Fasilitas : Fasilitas ekspresi, momen bersendiri, diary room, tempat curhat, 

“ibu”  

 Unsur Mekanisme Sosial : kelembagaan syura, gentlemen agreement, sinergi 

interdependency 

 Unsur Program : Pengembangan pribadi, pembentukan karakter, personal assessment, 

yourself day 

 

Asrama adalah komunitas (ciri) 

 Kata Kunci : interaksi, transaksi, saling menghargai  

 Penghuni sebagai sebuah keluarga besar  

 Terjadinya komunikasi yang nyaman, spontan dan intensif antar warga  

 Ada hasrat kuat untuk membangun interdependensi berbasis penghargaan atas potensi 

& perbedaan  

 Terjadinya pertukaran potensi, kebutuhan, kompetensi dan minat  

 Adanya aktivitas bersama berbasis persaudaraan  

 

Asrama adalah komunitas (syarat) 

 Tersedianya ruang keluarga  

 Tersedianya media interaksi dan komunikasi  

 Kamar hanya menjalankan fungsi privat (istirahat, tidur, belajar) 

 Seluruh support system (entertain, komunikasi, MCK, dapur) bersifat tunggal dan 

terpusat  

 Tersedianya program-program bersama dan kebersamaan secara lintas potensi & 

kompetensi  

 Tersedianya program pembangun kebersamaan  

 

Asrama adalah komunitas (unsur) 

 Unsur Prasarana : Ruang keluarga, ruang interaksi, dapur, ruang MCK, ruang 

relaksasi  

 Unsur Fasilitas : Komunikasi, entertain, kelengkapan memasak, household 

 Unsur Organisasi : Adanya mekanisme manajemen, group, club dan team 

 Unsur Program : Program pembinaan kebersamaan, program interaksi, program 

transaksi, program networking & program sinergi 

 

Asrama adalah ruang publik (ciri) 

 Kata kunci : Syar’ie, akhlaqi dan bertanggung jawab  

 Komitmen terhadap syari’ah, akhlaq dan muamalah  

 Adanya penghormatan atas hak-hak publik  

 Memelihara norma, etika, adat dan tradisi lokal  

 Kesadaran untuk membatasi hak privat dengan hak publik  



30 
 

 Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi atas tindakan pribadi  

 Memiliki kesantunan dan penyesuaian diri  

 

Asrama adalah ruang publik (syarat) 

 Memiliki standar syari’ah, akhlaq dan muamalah yang disepakati dan dita’ati 

berdasarkan kesanggupan  

 Memiliki kode etik dan standard etika yang dipahami, disepakati dan ditaati  

 Adanya pemisahan (hijab) yang tegas antara ruang privat, keluarga dengan ruang 

publik  

 Adanya aturan konsekuensial atas perilaku sosial  

 Adanya sistem manajemen yang mengatur  aktivitas dan perilaku sosial  

 

Asrama adalah ruang publik (unsur) 

 Unsur Hijab : pembatasan antara ruang publik dan non publik, garis demarkasi yang 

definitif, pembatasan antara tamu & penghuni, ada ruang dan kamar tamu  

 Unsur  Aturan Main : adanya rumusan syari’ah, akhlaq, etika, norma dan estetika, 

adanya panduan-panduan muamalah  

 Unsur Konsekuensial : adanya standard tanggung jawab, mekanisme sebab-akibat, 

dampak dan konsekuensi, reward and punishment 
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Lampiran A.3 

 

SURAT PERJANJIAN 

ASRAMA SALMAN ITB 

No.277/S.9/YPM-5000/IX - 1433 

 

Pada hari ini, ________, tanggal ___, bulan ___________, tahun dua ribu dua belas 

(____________), kami yang bertandatangan di bawah ini : 

1. Nama  :  

Jabatan  :  

Yang bertindak dan atas nama Badan Pengurus YPM Salman ITB dan seterusnya dalam 

Surat Perjanjian ini disebut Pihak Pertama. 

2. Nama  :  

NIM  :  

Yang bertindak untuk dan atas nama pribadi dan seterusnya dalam Surat Perjanjian ini 

disebut Pihak Kedua. 

 

Dengan niat baik dan motivasi yang bersih semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT, 

Kedua belah pihak telah sepakat dan berkomitmen untuk mengadakan perjanjian Program 

Asrama Salman ITB sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini : 

 

 

Pasal 1 : MASA BERLAKU 

 

Surat Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu 

dua belas (21 Juli 2012) sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu tiga 

belas (30 Juni 2013). 

 

Pasal 2 : HAK-HAK PIHAK PERTAMA 

 

Pihak pertama berhak membuat visi misi dan memberlakukan kode etik Asrama Salman ITB 

dalam rangka kelancaran pembinaan Asrama Salman ITB. 

 

 

Pasal 3 : KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

 

Pihak pertama berkewajiban : 

1. Menyediakan asrama beserta fasilitas pendukung untuk anggota Asrama Salman ITB. 

2. Mengarahkan dan mengevaluasi pembinaan bagi anggota Asrama Salman ITB. 

3. Menyediakan wali dari pengurus atau pembina YPM Salman ITB. 

4. Menyediakan pendamping untuk mendukung pembinaan anggota Asrama Salman ITB. 

 

 

Pasal  4 : HAK PIHAK KEDUA 

 

Pihak kedua berhak : 

1. Memperoleh fasilitas asrama sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 1 dan dapat 

mengusulkan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pembinaan. 

2. Mendapat pengarahan dan evaluasi pembinaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 

ayat 2. 
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3. Memiliki seorang wali sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 3. 

4. Memiliki pendamping(bukan pembina) sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 4 

surat perjanjian ini. 

5. Mengajukan tata tertib tambahan yang dapat disepakati bersama. 

 

 

Pasal 5 : KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

 

Pihak kedua berkewajiban : 

1. Menjaga nama baik YPM Salman ITB. 

2. Berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi asrama Salman ITB. 

3. Melaksanakan tata tertib yang telah disepakati oleh internal asrama berdasarkan kode 

etik asrama Salman ITB. 

4. Mengikuti pembinaan rutin, terbatas, dan terpusat. 

5. Membantu kegiatan pelayanan jamaah di bawah koordinasi manajemen YPM Salman 

ITB. 

6. Mengikuti program pembinaan yang sudah disepakati oleh internal asrama. 

7. Bersedia tidak menikah selama menjadi anggota asrama Salman ITB. 

8. Siap untuk direkomendasikan untuk menjadi manajer atau pengurus di YPM Salman 

ITB. 

9. Melakukan perwalian dengan wali bersangkutan setiap tiga bulan. 

 

 

Pasal 6 : PEMUTUSAN PERJANJIAN ASRAMA SALMAN ITB 

 

1. Surat perjanjian ini batal apabila masing-masing pihak tidak memenuhi seluruh 

kewajibannya.  

2. Sebelum pemutusan perjanjian, pihak kedua berhak menerima surat peringatan 

sebanyak tiga kali untuk setiap jenis pelanggaran. 

3. Pihak pertama sewaktu-waktu dapat memutuskan perjanjian dengan pihak kedua, 

apabila pihak kedua terbukti : 

a. Melakukan pelanggaran syariat Islam atau norma kesusilaan yang merusak nama 

baik YPM Salman ITB; atau  

b. Menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Asrama Salman ITB dengan 

syarat menjalankan konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh pihak pertama yang 

akan disebutkan pada pasal 7; atau 

c. Sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa ITB. 

 

 

 

Pasal 7 : KONSEKUENSI PENGUNDURAN DIRI 

 

Pengunduran diri dari status sebagai peserta program Asrama Salman ITB 2012/2013 

menyebabkan Pihak Kedua berkewajiban mengganti uang pembinaan sebesar Rp 800.000 

dikalikan dengan jumlah bulan sebagai anggota asrama. 

 

 

Pasal 8 : KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 
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1. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam surat perjanjian ini, akan 

diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. 

2. Apabila terjadi perselisihan menyangkut isi perjanjian ini akan diselesaikan melalui 

musyawarah secara kekeluargaan. 

3. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) dan 

masing-masing pihak memegang satu salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

sama. 

4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur dalam peraturan DMK 

Salman ITB. 

 

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kepahaman. Semoga 

Allah meridhoi niat dan langkah kita. 

 

 

 

 

 

Bandung,             2012 

 

Ketua YPM Salman ITB 

Bidang Kemahasiswaan dan 

Kaderisasi 

 

 

 

 

 

 

                    Anggota Asrama 

 

 

 

 

 

 

                     

______________________  
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Lampiran A.4 

 

Penjelasan Surat Perjanjian Asrama Salman ITB 

No.277/S.9/YPM-5000/IX-1433 

Pasal 5: KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

Ayat 5: Membantu Kegiatan Pelayanan Jamaah di bawah koordinasi manajemen YPM Salman 

ITB 

 

Kegiatan Pelayanan Jamaah yang dimaksud pada ayat 5 antara lain: 

1. Program Ramadhan 

2. Sholat Idul Fitri 

3. Silaturahim Idul Fitri Keluarga Besar Salman ITB 

4. Sholat Idul Adha 

5. Penyembelihan, pemotongan dan pendistribusian hewan qurban. 

6. Ketakmiran masjid, terutama sebagai muadzin dan imam sholat shubuh, maghrib, dan isya’ 

(untuk putra). 

7. Protokoler dan pengkondisian jamaah Sholat Jum’at (untuk putra). 

8. Pengkondisian jamaah sebelum sholat wajib (putri). 

9. Program kebersihan masjid, kamar mandi, tempat wudhu, mukena dan fasilitas pelayanan 

yang lain. 

10. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar masjid bersama masyarakat sekitar. 

11. Pelayanan Jamaah insidental di luar jam kerja regular karyawan Salman, seperti pelayanan 

pengurusan dan pengantaran jenazah. 

12. Pengajian Warga Ganesha 

13. Syukuran Wisuda Muslim ITB 

14. Kajian Buka bersama Senin-Kamis 

15. .. 

Catatan tambahan: 

1. Penyelenggaraan setiap kegiatan (seperti tercantum pada pasal 5 ayat 5 surat perjanjian) 

dibawah koordinasi manajemen YPM Salman sesuai bidang masing-masing.  

2. Koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota asrama dapat 

disampaikan dengan melalui tulisan ke Bidang Kemahasiswaan dan Kaderisasi. 

3. Setiap saran dan kritik mengenai kegiatan asrama akan ditindaklanjuti oleh Bidang 

Kemahasiswaan dan Kaderisasi, melalui pengaturan, penjadwalan dan pengontrolan dengan 

prinsip kesepakatan bersama dalam internal asrama (gentleman agreement). 

4. Berdasarkan kode etik ‘Asrama adalah Rumah’, kontrol terhadap setiap kegiatan lebih 

mengedepankan pemberian apresiasi (reward) terhadap prestasi dan konsekuensi  yang 

melekat pada perbuatan (consequencial learning) daripada pemberian hukuman atas 

kesalahan.  

Lampiran A.5 

 

FORMAT APRESIASI DAN KOREKSI UNTUK PERBAIKAN 
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Upaya pembudayaan/ Kulturisasi kebaikan Anak-anak Asrama Salman ITB 

 
Pengoreksi 

Nama: 

Jabatan: 

Hari/ Tanggal/ Jam: 

Uraian:  

 

 
Perbaikan: 

Nama: 

Tugas: 

Hari/ Tanggal/ Jam: 

Uraian: 

 

 
Pembina: 

 

Diketahui Bidang Kemahasiswaan dan Kaderisasi: 

 

 

 

 

FORMAT APRESIASI DAN KOREKSI UNTUK PERBAIKAN 

Upaya pembudayaan/ Kulturisasi kebaikan Anak-anak Asrama Salman ITB 

 
Pengoreksi 

Nama: 

Jabatan: 

Hari/ Tanggal/ Jam: 

Uraian:  

 

 

Perbaikan: 

Nama: 

Tugas: 

Hari/ Tanggal/ Jam: 

Uraian: 

 

 

Pembina: 

 

Diketahui Bidang Kemahasiswaan dan Kaderisasi: 

 

 

 

 


