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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI JASA BIMBINGAN TES MASUK IAIN 

SUNAN AMPEL SURABAYA 

 

A. Gambaran Umum Jasa Bimbingan Tes Masuk 

   Pada dasarnya jasa bimbingan tes diadakan guna memperoleh atau 

meraup calon kader dalam organisasi yang melaksanan program bimbingan tes 

tersebut, oleh karena itu jasa bimbingan tes diadakan oleh beberapa organisasi 

dan lembaga atau yayasan pesantren bukan oleh lembaga studi kampus atau 

kalangan mahasiswa yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Dalam 

artian bukan berarti penyedia jasa bimbingan tes bukan berarti kurang 

professional, akan tetapi mereka selaku penyedia jasa lebih mementingkan proses 

pengkaderan itu sendiri dari pada memahami makna ijãrah dalam bimbingan tes 

tersebut.1 

  Jasa bimbingan tes diadakan dengan tujuan untuk membantu calon-calon 

mahasiswa baru yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian SPMB gelombang 

satu, sedangkan materi yang disajikan sama dengan materi yang akan diujikan di 

SPMB IAIN meliputi bahasa arab, bahasa inggris, pelajaran llmu agama, ilmu 

sosial, matematika dan praktek membaca al-Alquran.2 

                                                            
1Wawancara, Hamzah,Surabaya, 15 Mei 2013 
2Wawancara, Sadullah, Surabaya, 21 Mei  2013. 
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   Jasa Bimbingan Tes (BIMTES) Masuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 

di adakan oleh beberapa organisasi ekstra kampus sepeti PMII (Pergerakan 

Mahasiwa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), IPNU 

(Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) juga 

oleh beberapa organisasi daerah seperti IMAGRES (Ikatan Mahasiswa Gresik), 

HIMASA (Himpunan Mahasiswa Sampang), HIMABAYA (Himpunan 

Mahasiswa Surabaya), IKAMABA (Ikatan Mahasiswa Bangkalan) dan IKMAS 

(Ikatan Mahasiswa Sumenep), tak lepas juga oleh beberapa yayasan pesantren 

seperti An-nur dan Al-Jihad. Untuk organisasi daerah tiap tahunnya tidak pernah 

pasti buka bimbingan tes atau tidak, namun untuk organisasi ekstra kampus 

seperti PMII, HMI, IPNU dan IMM juga yayasan pesantren Al-jihad dan An-nur 

selalu memastikan diri dalam bersaing meraup masa bimbingan tes di tiap 

tahunnya.3 

   Jasa bimbingan tes ini diadakan satu kali dalam setahun, stand atau 

pendaftarannya di buka berbarengan dengan dibukanya pendaftaran SPMB 

(Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) gelombang satu. Proses pendaftarannya 

pun mudah cukup membayar uang administrasi yang di tentukan oleh penyedia 

jasanya dan pas foto 3x4 sebanyak tiga lembar.4 

   Dalam merekrut calon pengguna jasa, penyedia jasa mungerahkan 

tenaga kader-kader atau mahasiswa yang rata-rata masih semester dua dan empat 

                                                            
3Wawancara, Heru Wijaya, Surabaya, 17 Mei 2013 
4Wawancara, Chusnul, Surabaya 19 Mei 2013 
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mengingat dalam acara tersebut panitia terbagi menjadi dua kelomok, kelompok 

satu di sebut OC (Organising Comite) yaitu panitia yang bertugas di bagian 

lapangan, kelompok panitia OC ini di percayakan pada mahasiswa semester dua, 

kelompok berikutnya di percayakan pada mahasiswa semester empat yaitu SC 

(Staring Comite), SC bertugas untuk mengkonsep acara baik itu jadwal dan 

tanggung jawab utuk kelancaran acara.5 

  Harga dari beberapa penyedia jasa bimbingan tes sangat bervariasi, mulai dari 

Rp: 80.000, Rp: 90.000 dan Rp: 100.000, tapi dari variasi harga tersebut tidaklah 

menjadi jaminan untuk meraup masa yang banyak mengingat proses 

pengrekrutan calon pengguna jasa bukanlah hanya di stand akan tetapi melalui 

pendampingan dan pendekatan yang sangat ketat hingga tidak jarang ada 

penyedia jasa bergabung dengan penyedia jasa yang lain dikarenakan perolehan 

masa atau pengguna jasa yang sedikit. Adapun hari pelaksanaan acara bimbingan 

tes di tiap organsasi atau lembaga tidaklah sama akan tetapi kebanyakan di 

adakan selama tiga hari dan berahir sehari sebelum tes SPMB gelombang satu di 

mulai di masing-masing tempat yang telah di tentukan oleh organisasi atau 

lembaga penyedia jasa, begitupun tentang jadwal susunan acaranya.6 

 

 

                                                            
5 Wawancara, Satar Hafid,  Surabaya 19 Mey 3013 
6 Wawancara,  Hamzah, Surabaya, 15 Mei 2013 
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Table. 17 

Jadwal/Susunan Acara Bimbingan Tes PMII 

Hari Waktu Acara Penanggung jawab 
Jum`at 16:00-17:00 Peberangkatan 0C, SC dan Pengurus 
Jum`at 18:30-19:00 Pengkondisian Panitia OC 
Jum`at 19:00-18:00 Pembukaan 0C, SC dan Pengurus 
Jum`at 18:00-19:00 Selayang pandang Organisasi Pengurus 
Jum`at 19:00-20:00 Kontrak forum Panitia SC 
Jum`at 20:00 --------- Ishoma (Istirahat, Sholat dan 

Makan) 
All 

Sabtu 05:00-05:30 Sholat berjama`ah All 
Sabtu 05:30-06:30 Outbon/senam pagi Panitia OC 
Sabtu 07:00-08:00 Pengkondisian dan sarapan Panitia OC 
Sabtu 08:00-10:00 Materi pendidikan agama islam Panitia SC 
Sabtu 10:00-10:30 Pendalaman materi Panitia SC 
Sabtu 10:30-12:30 Materi ilmu pengetahuan social Panitia SC 
Sabtu 12:30-13:00 Pendalaman Panitia SC 
Sabtu 13:00-13-30 Ishoma (Istirahat, sholat dan 

Makan) 
All 

Sabtu 13:30-14:00 Pengkondisian Panitia OC 
Sabtu 14:00-16:00 Materi bahasa arab Panitia SC 
Sabtu 16:00-16:30 Pendalaman Panitia SC 
Sabtu 16:30-19:00 Istirahat All 
Sabtu 19:00-19:30 Pengkondisian Panitia OC 
Sabtu 19:30-20:30 Do`a bersama All 
Sabtu 20:30-21:30 Malam ke-akraban All 
Sabtu 21:30--------- Istirahat All 
Ahad 05:00-05:30 Sholat berjama`ah All 
Ahad 05:30-06:30 Outbon/senam pagi Panitia OC 
Ahad 07:00-08:00 Pengkondisian dan sarapan Panitia OC 
Ahad 08:00-10:00 Materi bahasa imggris Panitia SC 
Ahad 10:00-10:30 Pendalaman materi Panitia SC 
Ahad 10:30-12:30 Materi ilmu matemtia Panitia SC 
Ahad 12:30-13:00 Pendalaman Panitia SC 
Ahad 13:00-13-30 Ishoma (Istirahat, sholat dan All 

                                                            
7Wawancara, Mila, Surabaya, 19 Mei 2013 
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Makan) 
Ahad 13:30-14:00 Pengkondisian Panitia OC 

Ahad 14:00-16:00 Praktek baca al-Alqur`an Panitia SC 
Ahad 16:00-16:30 Pendalaman Panitia SC 
Ahad 16:30-18:00 Istirahat All 
Ahad 18:00-20:00 Inagurasi All 
Ahad 20:00-20:30 Penutupan acara All 
Ahad 20:30 Pulang All 

 

B. Stand Bimbingan Tes Masuk IAIN 

  Untuk organisasi ekstra kampus, organisasi daerah atau lembaga yang 

menyediakan jasa bimbingan tes tidaklah Cuma-Cuma dalam membuka stand 

pendaftaran untuk meraup calon pengguna jasa, mereka harus mempunyai ijin 

dari pihak DEMA (Dewan Ekskutif Mahasiswa), dalam hal ini surat perijinan 

langsung di tandatangani oleh presiden DEMA, dengan membayar uang sebesar 

Rp:100.000 penyedia jasa bimbingan tes mendapatkan stand dan  bank soal8 

  Setiap tahun stand penyedia jasa bimbingan tes tidaklah tetap 

mengingat jumlah penyedia jasa yang mendaftar ke DEMA tidaklah sama 

pertahunnya baik ada organisasi yang absen atau ada organisasi baru yang ikut 

serta untuk membuka jasa bimbingan, oleh karena itu pihak dema memberi 

kebijakan bagi organisasi penyedia jasa yang mendaftarkan diri terlebih dahulu 

maka bebas dalam menentukan tempat. 

Adapun lokasi stand berbentuk melingkar atau berhadap-hadapan, yaitu halaman 

toko buku untuk stad yang berlokasi di sebelah barat dan depan gedung tarbiyah 

                                                            
8Wawancara, Wafiqotul Badriyah, Surabaya, 03 Juni 2013. 
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samping rektorat untuk stand yang mempunyai lokasi sebelah timur, dalam hal 

ini pihak DEMA memberi batasan dengan tanda yang sudah di cat putih dan 

nomer untuk mempermudah penyedia jasa mengetahui tempatnya. 

Table. 19 

Pembagian Stand dan Ukuran Tempat Penjualan di Pasar Baru Lumajang 

No. Penyedia jasa Stand Ukuran 
1. Pesantren Al-Jihad 01 5x6 meter 
2. Oranisasi HMI 02 5x6 meter 
3. Organisasi IPNU 03 5x6 meter 
4. Organisasi PMII SS 04 5x6 meter 
5. Organisasi Daerah IMAGRES 05 5x6 meter 
6. Organisasi IMM 06 6x6 meter 
7. Organisasi Daerah IKAMABA 07 5x6 meter 
8. Pesantren Annur 08 5x6 meter 
9. Organisasi Daerah HIMABAYA 09 5x6 meter 
10. Organisasi PMII 10 6x6 meter 

 

C. Proses Pengrekrutan Calon Pengguna Jasa Bimbingan Tes Masuk 

  Objek dari calon pengguna jasa adalah calon mahasiswa baru yang 

hendak daftar di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang mengikuti SPMB 

gelombang satu. Dalam hal pengrekrutan calon pengguna jasa, para penyedia 

jasa yang semuanya mempunyai area stand di depan toko buku IAIN berlomba-

lomba menunggu datangnya calon mahasiswa yang hendak daftar dari pintu 

gerbang, kemudian di dampingi mulai dari BTN sampai ke tempat pendaftaran 

tes. 

                                                            
9Wawancara, Heru wijaya, Surabaya, 17 Mei 2013 
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  Peroses pendekatan penyedia jasa tersebut sangatlah bagus mengingat 

kebanyakan calon mahasiswa baru yang mendaftarkan diri di IAIN belum tahu 

tentang organisasi ekstra dan bahkan kebanyakan belum ada mahasiswa aktif 

yang dikenalnya. Setelah proses pendafaran SPMB selesai, tak jarang para 

penyedia jasa mengajak calon mahasiswa baru untuk mampir di stand 

pendaftaran bimbingan tesnya, dalam hal ini biasanya para penyedia jasa 

mempresentasikan bimbingan tesnya baik secara lisan maupun tulisan (brosur). 

setelah presentasi selesai para penyedia jasa biasanya meminta pada calon 

mahasiswa baru untuk mendaftarkan diri secara langsung dengan memberi 

keringanan jika ada persyaratan yang kurang masih bisa menyusul di kemudian 

hari, tentunya si penyedia jasa memberi calon mahasiswa baru brosur yang 

sudah lengkap dengan nomer hp untuk dibawanya pulang.10 

 

D. Latar Belakang Terjadinya Promosi menggunakan Brosur yang Belum 

Jelas Kebenarannya 

   Dalam transaksi yang terjadi dalam jual beli jasa, seluruh penyedia 

jasa mengerti tentang syari’ah. Akan tetapi banyak yang tidak menghiraukan 

rukun, syarat jual beli atau ijarãh, karena mereka fokus pada proses pegrekrutan 

masa dalam organisasi, bagi mereka yang penting bisa mendapatkan calon 

pengguna jasa hingga kemudian berproses pada pengkaderan dalam organisasi 

                                                            
10Wawancara, Dwijane Anona, Surabaya, 2013 
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yang menaungi bimbingan tesnya tanpa menghiraukan rukun dan syarat dalam 

ijarah khususnya pada pekerjaan yang tidak diperbolehkan dalam jual beli jasa  

seperti tadlis, Gharar, dan lain sebagainya.11 

   Dalam proses pengrekrutan calon pengguna jasa bimbingan tes yang 

bersaing ketat, maka sebagian para penyedia jasa melakukan promosi yang 

semenarik mungkin, diantaranya brosur. seperti halnya PMII, PMII yang 

merupakan organisasi ekstra terbesar di IAIN, di samping mengerahkan beberapa 

panitia pelaksana dalam merekrut calon pengguna jasa juga menggunakan brosur 

untuk menarik peminat, dalam brosur itu tertulis dengan jelas nama-nama 

pemateri yang memang dari kalangan dosen seperti Amin Hasan, M.Pd,I (Dosen 

fakultas tarbiyah), Moh. Yono, S.Hi. (dosen fakultas syariah), Helmi Umam, 

M.Hum (dosen fakultas ushuluddin), Dr. Moh. Sodiq, M.Pd.I (dosen fakultas 

dakwah), Drs. Khiruddin (dosen fakultas ushuluddin). 

   Adapun tempat pelaksanaannya dalam brosur tertulis asrama Khotijah 

Surabaya, sedangkan fasilitas antara lain: tempat penginapan, bank soal, makan 

dan minum, televisi, ilmu bermanfa’at, sahabat baru dan pendampingan yang 

ekstra.12 

   Penyampaian yang menarik dalam brosur tersebut tidaklah sedikit 

calon mahasiswa baru yang tersita perhatiannya untuk ikut serta dalam 

bimbingan tes itu, seperti Ahmad Faizin misalnya, menurutnya dia ikut serta 

                                                            
11 Wawancara, , Ahmad Rifai, Surabaya, 1 Juni 2013 
12 Brosur bimbingan tes PMII 
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dalam bimbingan tes PMII dikarenakan ada dosen yang menjadi pemateri dari 

fakultas yang dia tuju hingga kemudian dia mewajibkan diri untuk mendaftar 

agar dirinya bisa lulus dalam ujian SPMB gelombang satu.13 

   Begitu pula dengan Syaiful, informasi yang dia peroleh tentang 

bimbingan tes PMII selain dari brosur, ia juga mendengar dari panitia penyedia 

jasa jika PMII adalah organisasi terbesar di IAIN hingga kemudian pemateri-

pemateri yang disediakan memanglah handal dan berkompeten dibidangnya 

sehingga  95% peserta pengguna jasa bimbingan tes PMII di nyatakan lulus.14 

 

                                                            
13 Wawancara, Ahmad Faizin, Surabaya 23 Juni 2013 
14 Wawancara, Syaiful, Surabaya 23 Juni 2013 


