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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangannya 

 Institut KeIslaman Abdullah Faqih (INKAFA)  adalah perguruan tinggi Islam,  

INKAFA ini bagian yang tidak terpisahkan dari Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 

Suci Manyar Gresik, secara historis pendiriannya pada tanggal 10 Muharram 1424 H 

bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2003 dan mendapatkan ijin pendirian dari 

Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (Dirjen Bagais) Departemen Agama RI 

dalam bentuk SK. Dirjen Bagais Depag No. Dj.II/185/2003 Tanggal 10 Juni 2003 dan 

diresmikan oleh Bapak Dr. H. Qodri Azizi (Dirjen Bagais a.n. Menteri Agama RI) 

pada tanggal 29 Juni 2003. 

 Nama Institut KeIslaman Abdullah Faqih dipilih oleh KH. Masbuhin Faqih 

(Pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik) dengan tujuan 

mengenang dua nama Abdullah Faqih yakni guru beliau KH Abdullah Faqih 

(Pengasuh Pondok Pesantren Langitan) serta orang tua beliau KH. Abdullah Faqih 

(Perintis dan Pendiri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik).  

 Institut KeIslaman Abdullah Faqih disingkat INKAFA dengan filosofi kata 

”inkafa” dalam bahasa arab ”in” yang berarti ”dalam keadaan” dan ”kafa” yang 

berarti ”cukup”, secara keseluruhan ”inkafa” berarti ”dalam keadaan cukup” dengan 

maksud agar kelak para lulusannya menjadi manusia yang benar-benar memiliki 

kecukupan dalam bidang ilmu Agama Islam serta ilmu pengetahuan lainnya sesuai 

dengan  kompetensi lulusan program studi.  
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Program studi yang diselenggarakan oleh INKAFA sebanyak 6 (enam) prodi 

strata satu (S1) dibawah koordinasi 4 (empat) fakultas, secara rinci sebagai berikut :  

1. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

dibawah koordinasi Fakultas Tarbiyah. 

2. Prodi Akhwal Al Syakhshiyyah (ASH) dan Mu’amalat (MML) dibawah 

koordinasi Fakultas Syari’ah. 

3. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dibawah koordinasi Fakultas 

Dakwah.  

4. Prodi Tafsir Hadits (THD) dibawah koordinasi Fakultas Ushuluddin. 

     Mulai tahun Akademik 2003-2004 INKAFA sampai dengan sekarang 

Tahun Akademik 2011-2012 INKAFA menyelenggarakan pendidikan tinggi 

bercirikhas Islam ala Pesantren dengan memadukan kurikulum pesantren dan 

kurikulum nasional. Pada tahun Akademik 2011-2012 ini jumlah mahasiswa aktif 

sebanyak 1116 mahasiswa dan telah menghasilkan lulusan sejak tahun 2007 s.d 

sekarang sebanyak 639 lulusan. Penyelenggaraan INKAFA dikelola oleh Yayasan 

Pondok Pesantren Mambaus Sholihin (sampai dengan 10 September 2009) dan 

dilanjutkan oleh Yayasan Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik (mulai 11 

September 2009) serta dibawah koordinasi KOPERTAIS Wilayah IV Surabaya 

dengan nomor 04.089. 

Landasan  INKAFA  adalah Al-qur’an dan Hadits. Tujuan INKAFA sebagai 

sebuah instusi pendidikan bernafaskan Islam adalah memajukan berbagai ilmu 

pengetahuan tentang segala aspek di dunia Islam pada umumnya, serta ikut 

membangun tatanan aqidah ilmu pengetahuan Islam secara nasional dalam rangka 
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mewujudkan masyarakat yang maju, alim  sholeh dan kafi berlandaskan Alqur’an dan 

Hadits. 

 

2.2 Lokasi Perusahaan 

 Alamat : Jl. KH. Syafi’I No. 07 Suci Manyar Gresik 

 No Tlp  : (031) 3959297 

 

2.3 Visi dan Misi Organisasi 

2.3.1 Visi INKAFA 

Menyiapkan mahasiswa yang memiliki kematangan aqidah Ahlussunnah 

Waljama’ah, memiliki  kemampuan akademik yang tinggi, profesional,  yang  dapat 

mempraktekkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu  pengetahuan, dan 

teknologi, serta keIslaman, berbudi pekerti luhur (Akhlakul karimah), dan 

mengupayakan penggunaan Imtaq dan Iptek untuk kesejahteraan jasmani dan rohani, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 

2.3.2 Misi INKAFA 

Melengkapi unit  pendidikan di Pondok Pesantren  Mambaus Sholihin Suci 

Manyar Gresik, melengkapi sarana prasarana yang lebih memadai secara optimal, 

melaksanakan kegiatan perkuliahan yang efektif dan efisien sehingga setiap 

mahasiswa berkembang secara  optimal dengan potensi  yang dimiliki, 

Menumbuhkan penghayatan  dan pengamalan ajaran agama Islam, dan budaya 

bangsa sehingga menjadikan sumber kearifan dalam bertindak, melengkapi Imtaq dan 
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iptek khususnya bagi santri dan umumnya bagi masyarakat sekitar yang secara legal 

formal diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat, lembaga, instansi dan pemerintahan. 

Mengadakan penelitihan supaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, 

konsep, metodologi atau informasi baru yang memperkaya Ilmu pengetahuan 

teknologi dan atau kesenian serta Ilmu keIslaman, mengadakan  pengabdian 

masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian 

serta ilmu keIslaman dalam usaha memberikan bantuan pada masyarakat. 

Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan sivitas akademika dan 

kelompok kepentingan yang terkait dengan INKAFA. 

 

2.4 Struktur Organisasi 

Pembagian tugas dan Struktur Organisasi INKAFA Gresik. Disusun 

sedemikian rupa berdasarkan tujuan organisasi (kelembagaan) dengan berfokus pada 

visi dan misi sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Tabel 2.1 Pembagian Tugas Struktur Organisasi INKAFA 

 

Jabatan Tugas 

Ketua Yayasan Penanggung jawab dan penentu kebijakan INKAFA. 

Rektor Yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga 

administrasi, serta hubungan dengan lingkungannya. 
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Jabatan Tugas 

Wakil Rektor Membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, membina tenaga kependidikan, 

mahasiswa, tenaga administrasi, dan mewakili Rektor 

bila berhalangan. 

Pembantu Rektor I bidang akademik bertugas membantu Rektor dalam  

memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,  

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Pembantu Rektor II bidang administasi umum dan perencanaan hubungan 

kerjasama bertugas membantu Rektor dalam 

pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan 

administasi umum serta mengkoordinasi perencanaan 

pembangunan kelembagaan serta koordinasi 

kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik dalam 

maupun luar negeri. 

Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan bertugas membantu Rektor 

dalam pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan. 

Dekan memimpin penyelenggaran pendidikan, penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga 

kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi 

fakultas. 
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Jabatan Tugas 

Ketua Prodi memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, membina tenaga 

kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi 

prodi. 

Biro unsur pembantu pimpinan Institut KeIslaman 

Abdullah Faqih (INKAFA) bidang pelayanan teknis 

dan administasi yang meliputi administasi akademik 

dan kemahasiswaan dan administasi umum yang 

diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung 

kepada Rektor. 

Biro Administrasi Akademik mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administrasi akademik kepada seluruh unsur 

dilingkungan INKAFA. 

Biro Administrasi Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan 

Institut yang meliputi Administasi Umum, dan 

Administrasi Kepegawaian. 

Biro Administrasi Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan 

Institut yang meliputi Administrasi Keuangan,  

Administrasi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan. 
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 Berikut adalah struktur organisasi INKAFA yang digambarkan dalam diagram 

jenjang, yang mana didalam table tersebut terdapat nama dan jabatan struktur 

organisasi. 

 

Gambar 2.1 Diagram Jenjang  Struktur Organisasi INKAFA 

 

 

STIK
OM S

URABAYA




