
 

 

ABSTRAK 

 
Skripsi ini berjudul “ SEJARAH BERDIRINYA AIK INDONESIA 

HINGGA BERGANTI NAMA MENJADI STMIK INDONESIA PADANG 

TAHUN 1986-2014” adalah suatu tinjauan tentang sejarah lembaga, dengan 

metode penelitian sejarah analitis. AIK Indonesia merupakan pergurun tinggi 

kedua yang membuka jurusan komputer di Sumatera Barat setelah AMIK-YPTK. 

Pendiri AIK Indonesia adalah dua tokoh pendirian AMIK-YPTK yaitu H. Irfianda 

Abidin dan Beni Abidin. AIK didirikan karena ketidakpuasan kedua tokoh 

sebelumnya mendirikan AMIK bersama Herman Nawas. Kedua penggagas ini 

kemudian mengajak Prof. Mawardi Yunus , H.Zainal Abidin dan Khaidir Gani 

bergabung dalam yayasan yang menaungi AIK kala itu Yayasan Dharma Bakti 

Selecta. Kelima tokoh mendidrikan AIK diawal tahun 1986. Disaat komputer 

masih awam bagi masyarakat. Berlatar belakang untuk mempersiapkan personil 

dalam mengoperasikan komputer, Akademi Informatika dan Komputer terbentuk. 

Bermula dengan nama AIK Indonesia, namun pada tahun 1990 terjadi 

perubahan kepemilikan kepada pengelola selanjutnya Drs.H. Gusman Gaus. 

Tahun 1995 berubah nama menjadi AMIK Indonesia Padang.  Hingga berubah 

menjadi sekolah tinggi pada tahun 2002. Dalam pengembangan kampus tahun 

2003 mulai direncanakan untuk memperoleh akreditasi institusi. Haisilnya  

STMIK Indonesia padang berhasil memperoleh akreditasi B. Terdapat beberapa 

jenjang studi sejak kampus bernama AIK Indonesia hingga berubah menjadi 

STMIK Indonesia yaitu Diploma Satu : Teknologi Informatika, Diploma Tiga :  

Sistem Informasi (1986-2002) & Manajemen Informatika (1990-2004), serta 

Strata Satu Sistem Informasi (2002-sekarang).AIK Indonesia pada awal 

pendiriannya berada dibawah Yayasan Dharma Bakti Selecta (YDBS). 

Tujuan pendirian AIK Indonesia sebagai pendidikan tinggi yang menyiapkan 

personil untuk mengoperasikan komputer sebagai cita-cita awal para pendiri 

kampus dipenuhi dengan memberikan pelajaran yang disesuaikan dengan jiwa 

zaman, yang berlanjut dengan penerapan keilmuan pada dunia kerja. Semenjak 

munculnya AIK Indonesia bermunculan perguruan tinggi komputer. Namun AIK 

atau STMIK Indonesia Padang masih mempertahankan diri sebagai salah satu 

perguruan tinggi tertua dibidang komputer yang disertai dengan pengukuhan 

akreditasi program studi dan institusi B. Semenjak berdirinya AIK Indonesia 

hingga berganti nama menjadi STMIK Indonesia terjadi perkembangan dari segi 

pendidikan, tenaga pengajar maupun sarana kampus. Seperti contoh dari 

pengembangan sarana kampus : sebelumnya gedung kampus disewa namun 

semenjak 1998 telah dibangun gedung kampus milik yayasan pada kawasan Jl. 
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