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Assalamu’alaikum wr. wb.

M

arilah kita sampaikan rasa puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam
yang tidak henti–hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat
menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kondisi sehat
walafiat. Tidak lupa mari kita sanjungkan salawat serta
salam kepada junjungan dan tauladan kita Rasulullah
SAW.
Alhamdulillah majalah Raden Intan News kembali
hadir di tengah-tengah pembaca yang budiman. Kami
yakin, kehadiran majalah ini selalu dinanti-nantikan
oleh sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung
serta masyarakat luas. Sebab banyak informasi baru
yang tentunya sangat bermanfaat dalam proses
perkembangan perguruan tinggi. Berkat kerja tim
redaksi yang solid, majalah ini hadir dengan wajah
baru yang akan kami patenkan. Harapan ke depan
semoga majalah ini dapat memberikan informasi
serta perpektif baru bagi pembaca.
Pada edisi Januari-April 2018 ini, redaksi
mengangkat tema tentang Saatnya UIN Mening
katkan Mutu dan Kerjasama. Tema ini sengaja
kami angkat sebagaimana cita-cita Kementerian
Agama yang mewajibkan seluruh PTKIN untuk
meningkatkan kualitas seluruh aspek. Mengingat
selama ini Kementerian Agama telah melakukan
perluasan akses pendidikan dari tingkat madrasah hingga perguruan tinggi. Sehingga sudah
saatnya perguruan tinggi meningkatkan mutu dan
kualitas.
Sejumlah informasi baru kegiatan kampus dan
luar kampus kami ketengahkan kepada pembaca. Ada
informasi berat ada juga informasi yang ringan. Tim
Redaksi menyadari dalam penerbitan majalah ini
ada kekurangan sehingga kami menerima kritik dan
saran demi tampilan dan konten majalah yang lebih
baik lagi.

Sebagai bentuk media yang salah satu fungsinya
adalah komunikasi antara pembaca dan penulis, kami
menerima tulisan baik itu artikel (opini/essay/karya
ilmiah) maupun rilis kegiatan untuk dipublikasikan
melalui majalah ini maupun website www.radenintan.
ac.id. Selamat Membaca!
Wassalamu’alaikum wr. wb.

Hayatul Islam, S.E
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Saatnya Meningkatkan Mutu

K

ementerian Agama sudah
berhasil melakukan perluasan akses pendidikan
di seluruh pelosok daerah dalam
beberapa tahun terakhir. Semua
masyarakat Indonesia menjadi
mudah dan mampu menjangkau untuk belajar di madrasah
maupun perguruan tinggi. Itu
disebabkan karena memang
fokus dari kementerian agama
adalah perluasan akses.
Setelah sukses dalam program perluasan akses tersebut,
kini target Kementerian Agama
adalah meningkatkan mutu.
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di tanah air
dutuntut meningkatkan kualitas
di seluruh levelnya.
Sebab, publik sudah mulai
percaya dengan PTKIN yang
dianggap mampu menjawab
tantangan zaman. Para lulusan
memiliki dua keahlian sekaligus yakni ilmu umum dan ilmu
agama.

Tidak terkecuali dengan UIN
Raden Intan Lampung. Kepercayaan publik terhadap kampus
ini semakin tidak terbendung.
Dari segi jumlah pendaftar, tiap
tahun selalu meningkat signifikan. Itu disebabkan karena
antara lain UIN sudah mampu
membangun Image Bulding,
Trust bulding, dan kini sedang
membangun institusi bulding.
Kepercayaan publik tersebut
tentu harus dijawab dengan
kerja-kerja cerdas dan terukur

sivitas akademika UIN Raden
Intan Lampung dengan me
ningkatkan mutu. Mulai dari
sumber daya manusia (SDM)
dosen, pegawai, serta meningkatkan sarana dan prasarana.
Jangan sampai kepercayaan
publik itu secara perlahan luntur
akibat kerja-kerja yang biasa.
Jangan pula warga kampus dan
masyarakat luas masih merasakan UIN rasa IAIN.
Meningkatknya jumlah calon
mahasiswa yang masuk ke UIN

dari tahun ke tahun menunjukkan
bahwa UIN semakin kompetitif.
Tinggal kita mempertahankan
kondisi sekarang sambil tentunya meningkatkan mutu secara
berkesinambungan.
Dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa dan
semakin kompetitifnya UIN jelas
akan banyak lagi tantangan yang
harus dihadapi untuk mewujudkan sebuah proses pendidikan
yang berbasis mutu.
Kita tidak dapat pungkiri
semakin kompetitif UIN maka
tantangan ke depan akan semakin komplek. Untuk itu
diperlukan langkah-langkah
strategis guna merespon tuntutan perkembangan pesat
perguruan tinggi saat ini. Tidak
hanya itu, selain melakukan
percepatan peningkatan mutu,
UIN juga tetap punya kewajiban menciptakan Pendidikan
Islam Moderat dan Penguatan
Pendidikan Karakter. (FM/HI)
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Kerjasama
Perluas
Manfaat

K

e r ja sa ma p e rgu r u a n
tinggi dengan lembaga
lain merupakan suatu
keharusan. Sebab, kegiatan itu
akan menguntungkan kedua
belah pihak.
Untuk meningkatkan kualitas
perguruan tinggi tersebut, UIN
Raden Intan Lampung juga semakin intens melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga.
Tidak hanya sesama perguruan
tinggi dalam dan luar negeri melainkan juga dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.
Beberapa terobosan yang telah
dilakukan UIN adalah melakukan
kerjasama dengan perguruan
tinggi Malaysia, Thailand, Jerman
dan negara lainnya. Ini pen
ting, karena dalam menghadapi

persaingan global yang semakin
komplek, institusi pendidikan
dituntut untuk mampu berperan
aktif, inovatif, dan inspiratif se
hingga dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing unggul.
Upaya yang bisa dilakukan oleh
institusi pendidikan terutama
perguruan tinggi adalah dengan
menjalin kerjasama internasional
dengan perguruan tingi lain dari
berbagai negara.
Puluhan kerjasama UIN
Raden Intan Lampung dengan
lembaga dalam negeri juga
sudah diteken. UIN juga makin
banyak melakukan penandatanganan MoU dengan peme
rintah daerah dalam berbagai
sektor. Bahkan, hampir seluruh
kabupaten/ kota di Provinsi

Lampung sudah bekerjasama
dengan UIN. Saking pentingnya kerjasama tersebut, UIN
juga sudah membentuk tim
kerjasama khusus.
Namun, kerjasama tentu tidak
hanya kerjasama saja. Setelah
ditanda tangani lalu selesai
melainkan perlu pengawalan
secara bersama antara kedua
belah pihak. Sejauh mana MoU
itu berjalan dan memberikan manfaat. Jangan sampai,
MoU hanya diteken tapi tidak
memberikan kemaslahatan
terhadap peningkatan mutu
dan kualitas lembaga. Makin
banyak kerjasama tentu makin
bagus, apalagi jika kerjasama
itu memperluas manfaat dan
menguntungkan. (FM)
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dna ptkin
adalah
islam
wasathiyah

saat ini.
Menag mencontohkan, dalam ilmu tafsir
hadis dikenal dengan periwayat atau penyampai riwayat untuk keabsahan hadis tersebut.
“Ilmu (tafsir hadis) ini sangat relevan pada
saatini agar masyarakat tidak mudah terpancing atau percaya pada fitnah dan hoax,”
pungkasnya.

Literasi Moderasi Agama

d

na PTKIN adalah Islam wasathiyah.
itulah yang diungkapkan menteri
agama Lukman Hakim Saifuddin saat
menyampaikan arahan pada launching spanum PTKIN dihadapan para pimpinan PTKIN
di gedung kemenag Jakarta, Senin (29/1).
Menag mengingatkan bahwa perguruan
tinggi keagamaan islam egeri (PTKIN) memikul tanggung jawab untuk menyebarkan
islam wasathiyah, islam yang moderat atau
islam yang rahmatan lil ‘alamiin. “Jika ada
mahasiswa atau lulusan PTKIN menjadi
ekstrimis, ini perlu dipertanyakan dna-nya,”
katanya.
Lukman menyampaikan, PTKIN seperti
uin yang menyelenggarakan program studi
umum, ilmu dan pengetahuan Islamnya
tidak boleh luntur. “Program-program studi
keislaman perlu dikawal dengan sebaik-

baiknya. Karena itu core kita. Begitu juga program studi yang bersifat umum,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, di tengah antusiasme
dalam beragama semakin tinggi tetapi prodi
agama di PTKIN lebih kecil peminatnya dari
prodiumum. “Maka ini harus dikaji. Kenapa
masyarakat seperti itu. Ini pun ada semacam
ancaman terhadap Islam Wasathiyah,”
lugasnya.
“Orang yang semangat beragama perlu
kita apresiasi, tetapi kita juga harus waspada terhadap pihak yang terlalu fanatik dan
merasa paling benar. Maka wawasan dan
pendidikan sangat penting,” tambahnya.
Menurut Menag, orang yang beragama
hanya semangat saja dan tidak mendalami
pendidikan dan pengetahuan agama ini pun
berbahaya. Karena itu, prodi-prodi agama
dapat menjawab kebutuhan masyarakat

Sebelumnya, sekretaris jenderal (sekjen)
kementerian agama (kemenag) Nursyam
mengingatkan seluruh rektor dan ketua PTKIN untuk menyampaikan informasi yang
positif kemasyarakat luas.
Materi itu dipaparkan pada focus group
discussion (fgd) peningkatan mutu pelaksanaan span-um PTKIN di hotel Sari pasific
Jakarta, Minggu (28/1). “Kita harus mengabarkan kabar baik dan positif. Kita juga
harus menyampaikan prestasi dan capaian
yang baik kemasyarakat,” kata Nursyam di
hadapan para rektor/ketua, wakil rektor I dan
tim teknologi informatika PTKIN.
Sekjen juga menyampaikan pesan dari
menteri agama untuk dapat meng counter
berita-berita negatif atau hoaks yang menyudutkan kemenag. Dikemukakan bahwa
ada indikasi dari kelompok yang tidak bertanggungjawab atas banyaknya tuduhan
fitnah terhadap kemenag tersebut.
Disamping itu, sekjen berharap disetiap
ptkiN membuat tim khusus siber yang
menangani media sosial secara khusus. “Di
era digitalisasi seperti saat ini, arus informasi
yang tidak dapat dibendung, seperti sudah
menjadi tuntutan setiap lembaga membuat
semacam tim siber untuk memberikan informasi yang baik dan positif,” ujarnya. (nf)
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PTKIN Wajib
Tingkatkan Kualitas

K

ementerian Agama (Kemenag) RI bersama Pemerintah
sudah berhasil memperluas
askes pendidikan tinggi. Saat ini
eranya Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (PTKIN) meningkatkan
mutu.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag RI Prof Dr
Nur Syam MSi saat memberikan
sambutan dalam penutupan rapat
kerja UIN Raden Intan Lampung di
Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Rabu
(21/2) malam. Raker mengangkat
tema Akselerasi Kinerja UIN Raden
Intan Lampung Menuju Akreditasi
Perguruan Tinggi Unggul.
“Kemarin kita di era perluasan
akses dan itu berhasil. Kita sekarang
masuk ke era peningkatan mutu.
PTKIN harus sudah menyiapkan
perangkat untuk peningkatan kualitas
tersebut,” kata Sekjen.
Ada beberapa langkah yang bisa
dilakukan oleh UIN Raden Intan Lampung maupun PTKIN yang berada di
lingkungan Kemenag untuk mewujudkan kampus yang bermutu dan
berkualitas. Antara lain adalah proses
belajar mengajar. Dalam proses ini,
dosen harus dituntut meningkatkan
jenjang akademik dan skill. “Dosen-

nya juga harus makin banyak yang
doktor dan profesor. Sarana belajarnya juga harus lengkap,” ujarnya.
Untuk menghasilkan mahasiswa
yang berkualitas juga mulai harus diarahkan kepada riset atau penelitian.
“Pembelajaran di PTKIN juga sudah
harus berbasis riset. Mahasiswa harus
didorong untuk melakukan penemuan-penemuan baru. Begitu juga
dengan akreditasi. Prodi dan kampus
PTKIN harus terakreditasi semua dan
nilainya maksimal. Akreditasi ini adalah tuntutan,” tambah sekjen.
Sedangkan dari segi pelayanan,
PTKIN juga sudah harus mulai me
ninggalkan pelayanan berbasis
manual dengan beralih ke Teknologi
Informasi (TI). Pelayanan model
tersebut juga bisa meningkatkan status PTKIN dimata lembaga lainnya.
“Salah satu penilaian Ombudsman
adalah pelayanan berbasis TI. Makanya PTKIN harus mulai beralih dari
manual ke TI. Meskipun saya yakin
UIN Raden Intan juga sudah banyak
melakukannya,” sambung dia.
Selain itu, di era milenial dan
perkembangan teknologi yang tidak
bisa dibendung, PTKIN juga harus
memberikan pemahaman tentang
literasi media kepada mahasiswa.

Hal ini agar mahasiswa tidak
terjerumus pada paham radikal.
“Perlu ada matakuliah literasi
media untuk semua jenjang dan
jurusan agar mahasiswa kita selamat dari paham-paham yang
bertentangan dengan agama,”
ujar Nur Syam.
Terkait dengan raker, sekjen juga
berpesan dalam setiap aktivitas, PTKIN harus mampu membuat target
dan capaian yang terukur. Hal itu
agar setiap program yang disusun
dan dikerjakan tidak jauh dari target. “Semua harus ada target dan
terukur. Silakan berinovasi karena
justru kami tidak menganjurkan
copy paste program,” terangnya.
Dalam sambutan terakhirnya, sekjen
juga tidak lupa mengapresiasi pembangunan UIN Raden Intan Lampung
yang semakin pesat. Seperti jumlah
mahasiswa yang terus bertambah,
pembangunan masjid agung, hingga
kampus yang sangat bersih. “UIN
Raden Intan memang sangat luar biasa.
Peminatnya sangat banyak, kampusnya
paling bersih dan masjidnya sangat
besar,” tutupnya. (FM/HI/NF)
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UIN-Pemkab Pringsewu
Jalin Kerjasama

U

IN Raden Intan Lampung terus menjajaki
kerjasama dengan
banyak pihak. Salah satunya
dengan pemerintah kabupa
ten Pringsewu, Rabu (4/4).
Penjajakan kerjasama dilakukan Rektor UIN Raden
Intan Prof Dr Moh Mukri MAg
di kantor Bupati Pringsewu dan
diterima langsung oleh Bupati
Pringsewu Sujadi Sadat.
Rektor menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan
nya ke kabupaten dengan
slogan Jejama Secancanan ini.
“Pak Bupati ini kawan lama
saya. Selain bersilaturahmi,
maksud kedatangan kami
yaitu untuk menjalin kerjasama antara UIN Raden Intan
dengan Pemkab Pringsewu,”
ujarnya dihadapan Bupati dan
jajaran, serta rombongan UIN,
di ruang pertemuan kantor
Bupati.
Prof Mukri mengatakan,

banyak SDM terbaik dari
Pringsewu. “Di Pringsewu ini,
kesadaran masyarakat tentang pendidikan cukup tinggi.
Banyak juga ‘tokoh’ yang hadir
dari Pringsewu,” ungkapnya.
Dia pun memaparkan, ada
sekitar 792 mahasiswa UIN
yang terdata berasal dari
Pringsewu. “Mereka adalah
kader-kader terbaik Pringsewu yang perlu menda
patkan atensi dan perhatian,
khususnya bagi mahasiswa
yang berprestasi dan kurang

mampu,” tegas rektor.
Ia berharap UIN Raden
Intan dan pemerintah kabupaten Pringsewu dapat ber
sinergi dalam berbagai bidang
dan memberikan pelayan terbaik untuk masyarakat.
Bupati Pringsewu menyambut baik maksud kerjasama
tersebut. Sujadi mengatakan,
pemerintah kabupaten memang memiliki fokus salah
satunya pada pendidikan.
“Di Pringsewu ada 12 perguruan tinggi. Di setiap desa

bahkan dusun sudah ada
PAUD (Pendidikan Anak
Usia Dini). Kita memang
konsen pada pendidikan,”
terang Sujadi.
Bupati juga menyampaikan
potensi dan kemajuan kabupaten Pringsewu. Menurutnya, kerjasama tersebut akan
dikomunikasikan d engan
dinas-dinas.
“Poin-poin teknis kerjasama, nanti akan dikoordinasikan dengan dinas-dinas
terkait. Karena kerjasama ini
tidak hanya pada pendidik
an, keagamaan atau sosial
saja. Tetapi bisa juga bidang
lain,” tambahnya.
Kerjasama tersebut yang
telah disepakati kedua belah
pihak akan ditindaklanjuti
dengan nota dinas kerjasama yang dikoordinasikan
antara bagian kerjasama UIN
dengan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. (NF)
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Humas PTKIN
Siap Bangun
Branding
Syariah

H

umas Perguruan
Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (PTKIN) siap membangun
‘branding syariah’. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan workshop membangun
branding syariah PTKIN yang
diselenggarakan atas kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Biro Humas,
Data dan Informasi (HDI)
Kementerian Agama (Kemenag) RI yang dilaksanakan di
Hotel Cavinton, Yogyakarta,
10-13 April 2018.
Workshop tersebut diikuti
oleh perwakilan humas seluruh PTKIN se-Indonesia.
Panitia pelaksana Mahyudin
mengatakan tujuan dari kegiat
an tersebut untuk menyamakan persepsi tentang branding
syariah untuk PTKIN.
“Penggunaan media sosial
untuk kepentingan positif
bagi kita (PTKIN) dan tidak

hanya branding syariah namun sekaligus membuat
pasukan cyber PTKIN,” ujar
Mahyudin, Selasa (10/4).
Ia juga mengatakan, humas
memiliki peran yang besar.
“Pada era ini humas sebagai
corong media informasi. Jadi
perannya sangat penting
sekali,” ungkapnya.
Staf khusus Menteri Agama
Hadi Rahman mengungkapkan, publik secara umum
harus mengenal PTKIN seperti apa. “Bagaimana publik
mengikuti arah kita. Tugas
utama humas yaitu mengkomunikasikan segala hal
ke masyarakat sesuai arah
an pimpinan dan lembaga,”
ujarnya pada kegiatan yang
sama, Kamis (12/4).
Menurut Hadi, PTKIN
harus menunjukkan hasil
kerja dan komunikasi menjadi elemen terpenting. “Kita
harus menunjukkan distingsi

terhadap perguruan tinggi
lain. Contoh (fakultas) kedokteran UIN dengan UI. Di
UIN memiliki aspek-aspek
dan nilai-nilai syariah (dalam
implementasinya),” jelasnya.
Hadi berharap, program PTKIN sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Selain itu, PTKIN
menjadi destinasi pendidikan
syariah yang kekinian.
Pada kesempatan yang
sama, Kepala Biro (HDI)
Kemenag RI Mastuki memaparkan, terkait branding,
PTKIN sudah memiliki keunikan. ”Dari nama saja sudah menunjukkan keunikan.
Kemudian logo, visi, misi,
lokasi dan perbedaan lainnya. Branding dibangun dari
dalam. Ada spirit, ada ruh di
dalamnya,” tegasnya.
Dia mengatakan, humas
bisa melakukan branding
lembaga dari hal-hal yang kecil. “Logo hanya bagian kecil

dari branding dan branding
bukan hanya logo. Banyak hal
yang meski dilakukan untuk
branding,” imbuhnya.
Mastuki mengingatkan,
selain distingsi, PTKIN juga
harus bermutu. Menurutnya,
sebagai perguruan tinggi,
produk marketing yang dilakukan humas yaitu berupa
intelektual dan prestasi.
Kabag Humas Biro HDI Kemenag RI Rosidin menyoroti
soal media khususnya media
sosial. Menurutnya, apa yang
dilakukan PTKIN belum tersiar
banyak di media dan media sosial. Akun media sosial PTKIN
diharapkan akan jadi rujukan,
bukan hanya masyarakat tetapi
juga media.
“Branding yang kita kemas
harus lebih kena ke generasi
milenial. Masih banyak PR
(pekerjaan rumah) humas
(PTKIN) yang harus dilakukan,” ungkap Rosidin. (NF)
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Rektor UIN Hadiri

Undangan

Duta Besar
Arab Saudi
tersebut. Ia mengucapkan terimakasih atas
penghormatan yang luar biasa ini.
Pada kesempatan itu, rektor menyampaikan perkembangan UIN Raden Intan,
baik dari sisi akademik, mahasiswa
maupun sarana dan prasarana. “Kami
berharap pertemuan ini menjadi awal
kerjasama yang baik antara UIN Raden
Intan Lampung dengan Kedutaan Besar
Arab Saudi dalam bidang keilmuan dan
pengembangan lembaga,” ujar Mukri.
Pada pertemuan tersebut, Kedutaan
Besar Arab Saudi siap membantu
pengembangan UIN melalui pem
bangunan pusat studi Islam dan bahas
Arab. Selain itu, pihak kedutaan akan
memberikan beasiswa bagi mahasiswa
dan dosen serta peningkatan sarana dan
prasarana kampus UIN Raden Intan.

R

ektor UIN Raden Intan Lampung
Prof Dr Moh Mukri MAg beserta
jajaran pimpinan menghadiri undangan khusus dari Duta Besar (Dubes)
Arab Saudi untuk Indonesia Osamah
bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi di
Kedutaan Besar Arab Saudi di bilangan
Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Selasa
(23/1) pagi.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara hangat tersebut, dubes
menyampaikan hubungan Indonesia
dengan Arab Saudi sangat baik dan sudah mendarah daging. “Hal itu terlihat

jelas dari antusiasme masyarakat dalam
menyambut kedatangan Raja (Saudi)
Salman Al Fariz beberapa waktu yang
lalu, begitupun tanggapan pihak kerajaan terhadap masyarakat Indonesia,”
ungkap Osamah.
Dalam bidang keilmuan, sejarah
hubungan intelektual muslim Indonesia
yang belajar maupun mengajar di Arab
Saudi pun sudah berlangsung cukup
lama. Begitupun kerjasama dan hubung
an dalam bidang yang lainnya.
Rektor UIN Raden Intan menyambut
baik undangan dari Duta Besar Arab Saudi

Kunjungan Balasan
Perwakilan dari Kedutaan Besar Arab
Saudi untuk Indonesia kunjungi UIN Raden
Intan Lampung untuk membahas kerjasama, Kamis (2/1). Kunjungan tersebut
merupakan kunjungan balasan pimpinan
UIN Raden Intan Lampung atas undangan
duta besar ke Kedutaan Besar Arab Saudi di
Jakarta pada 23 Januari lalu.
Muhammad Bakkar Albannawi yang
mewakili Duta Besar Arab Saudi menyampaikan terimakasih atas sambutan
pimpinan UIN Raden Intan. “Kami tidak
menyangka akan disambut oleh rektor

laporan utama

dan pimpinan UIN lainnya seperti ini.
Saya sangat mengapresiasi sambutan
ini. Orang Indonesia sangat ramah dan
murah senyum,” kata Bakkar mengungkapkan perasaannya saat ramah tamah
dengan pimpinan UIN di ruang sidang
rektorat kampus setempat.
Konsulat Kedutaan Besar Arab Saudi
untuk Indonesia itu juga membawa pesan
dari Duta Besar Osamah bin Mohammed
Abdullah Al Shuaibi terkait penawaran
dan kerjasama antara kedutaan dengan
UIN. “Kami akan sampaikan ke Bapak
Duta Besar apa yang ditawarkan dan
dibutuhkan UIN Raden Intan serta bentuk kerjasamanya nanti agar segera bisa
ditindaklanjuti,” ujarnya.
Bakkar pun menjelaskan bahwa duta
besar sangat antusias dengan Indonesia
termasuk UIN Raden Intan. Ia berkeyakinan
duta besar akan membantu UIN Raden Intan seperti yang telah dilakukan dibeberapa
perguruan tinggi Islam di Indonesia.
Bentuk penawaran UIN dan kerjasama
yang akan segera disampaikan ke duta
besar diantaranya yaitu beasiswa untuk
mahasiswa dan dosen, pertukaran mahasiswa dan dosen, bantuan pembangunan
fasilitas seperti untuk fakultas dan masjid,
pembangunan Saudi Corner, serta be
berapa bentuk tawaran kerjasama dari
kedua belah pihak yang sedang digodok.
“Tapi hasil pembahasan ini akan kami
sampaikan ke Bapak Duta Besar di Ja-

karta. Kami yakin beliau mendukung,
karena beliau sangat responsif,” tambah
Bakkar.
Rektor UIN mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan atas kehadiran
pihak Kedubes Arab Saudi ke UIN Raden
Intan Lampung. “Kepercayaan yang baik
kepada UIN Raden Intan ini tentunya
akan kita tindak lanjuti,” kata Mukri.
Rektor pun mengatakan, sebagai
kampus yang sedang tumbuh, tentunya
butuh dukungan dari banyak pihak.
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“Tawaran bantuan dan kerjasama dari
kedutaan Arab Saudi ini semoga dapat
berlanjut dan membawa manfaat untuk
lembaga kita ini,” pungkasnya.
Muhammad Bakkar Albannawi datang
ke UIN Raden Intan bersama Dr. Usamah selaku atase pendidikan Kedutaan
Besar Arab Saudi. Selain ramah tamah
dan berdiskusi, perwakilan Kedutaan
tersebut juga diajak rektor dan jajaran
berkeliling Kampus UIN Raden Intan
Lampung. (NF/HI)
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660 Wisudawan U
Ikuti Wisuda
Periode I 2018

IN Raden Intan Lampung gelar sidang senat
terbuka wisuda periode
I tahun 2018, Kamis (19/4).
Wisuda tersebut diikuti 660
wisudawan yang terdiri dari
program S1, S2 dan S3.
Program Pascasarjana UIN
Raden Intan meluluskan 5 orang
program doktor (S3) dan 25
orang program magister (S2). Sedangkan program S1 berjumlah
630 wisudawan.
Dari seluruh jumlah tersebut,
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
(FTK) sebanyak 378 wisudawan,
Fakultas Syariah (FS) 74, Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama
(FUSA) 39, Fakultas Dakwah
dan Ilmu Komunikasi (FDIK) 53,
dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) 86.
Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri
MAg mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan orang

kabar kampus

tua wali yang hadir. “Saya doakan
(kepada wisudawan), ilmu yang
didapat menjadi ilmu bermanfaat, ilmu yang berguna bagi diri
sendiri, keluarga dan bangsa
Indonesia,” ungkapnya.
Rektor melanjutkan, sampai saat ini UIN Raden Intan
telah melahirkan 37 doktor. Ia
pun menjelaskan, pelayanan
UIN dilakukan dengan manajemen modern, transparan dan
berkualitas.
“Pelayanan (di UIN) tidak
main-main. UIN diselenggarakan dengan sungguh-sungguh.
Karena bicara pendidikan, kita
bicara masa depan. Ketika bicara masa depan maka harus
berkualitas,” tambahnya.
Adapun wisudawan terbaik
IPK tertinggi diantaranya yaitu
program S3 atas nama Suryani
prodi Hukum Keluarga Islam
dengan IPK 3,85 dan program S2

Ilzami Imamudah prodi Aqidah
dan Filsafat Islam IPK 3,66.
Sedangkan program S1 FTK
atas nama Laela Tuzzahro prodi
PGMI IPK 3,82; FS Winda Nurlaili
Putri prodi Hukum Ekonomi Syariah IPK 3,85; FUSA Marantika
prodi Perbandingan Agama IPK
3,86; FIDK Evi Widiyanti prodi
Manajemen Dakwah IPK 3,79;
dan FEBI Rian Ramadhan prodi
Ekonomi Syariah IPK 3,84.

Kampus Kelas Dunia
Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung Didik Suprayitno
yakin cita-cita UIN Raden Intan
Lampung menjadi universitas
Islam yang modern dan berkelas
dunia (World Class University)
akan segera terwujud. Keyakinan
tersebut didasari karena perkembangan yang pesat dan peningkatan mutu serta pelayanan dari
kampus UIN Raden Intan.
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Hal tersebut disampaikan
oleh Staf Ahli Gubernur Bidang
Pemerintah, Hukum dan Politik
Theresia Sormin teresia yang
mewakili Pjs Gubernur pada
sidang senat terbuka wisuda
periode I tahun 2018 UIN Raden
Intan Lampung di GSG kampus
setempat.
Dalam sambutan Pjs Gubernur yang dibacakan, pemprov
Lampung, selain mengencarkan
pembangunan fisik, pemprov
juga fokus pada pembangunan
sumber daya manusia (SDM).
Maka peran perguruan tinggi
seperti UIN Raden Intan Lampung sangat dibutuhkan untuk
bersama-sama dengan pemprov
membentuk generasi penerus
yang akan melanjutkan pem
bangunan berikutnya.
“Semoga menjadi sarjana muslim yang profesional.
Memiliki wawasan yang luas,

13

keimanan yang kuat, integritas pribadi yang jujur, bertanggungjawab, amanah, peka dan
peduli terhadap dinamika yang
berkembang ditengah-tengah
masyarakat,” harap Didik kepada
para wisudawan UIN. (NF)

“

Pelayanan
(di UIN) tidak
main-main. UIN
diselenggarakan
dengan sungguhsungguh. Karena bicara
pendidikan, kita bicara
masa depan.
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Menjadi Sahabat A

P

ersoalan yang di
hadapi anak saat ini
seperti kekerasan,
asusila, pornografi, radikalisme, LGBT dan sebagai
nya menjadi catatan serius
bagi pendidik, baik orang
tua maupun guru.
Persoalan tersebut di
sebabkan oleh pandangan atau paradigma yang
keliru dari para pendidik
dalam mendidik anak. Hal
tersebut yang dikatakan Dr Seto Mulyadi
MPsi Psikolog atau yang biasa dikenal
dengan kak Seto usai menyampaikan
seminar nasional yang diselenggarakan
Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
(PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
(FTK) UIN Raden Intan Lampung yang di
helat di GSG UIN, Selasa (24/4).
“Anak itu bukan komunitas kelas

bawah yang boleh dilakukan seenaknya
dengan cara apapun seperti di biarkan,
ditelantarkan, atau objek untuk dilakukan
kekerasan. Sehingga akhirnya, dengan
mudah anak-anak menjadi korban,” ujar
pemerhati anak tersebut kepada tim
redaksi majalah Raden Intan News.
Menurutnya, tugas pendidik dan pemerhati anak harus mengubah paradigma
yang keliru tersebut. “Jadi pengawasan,

pendidikan dan bimbingan terhadap
anak yang penuh persahabatan. Bukan
sebagai bos. Sahabat itu penuh kerjasama
dan kasih sayang,” ungkap Kak Seto.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak
ini juga mangatakan, semua komponen
di negara ini harus menjadi contoh dan
terlibat dalam melindungi dan mendidik
anak. “Intinya supaya presiden sahabat
anak, menteri sahabat anak, gubernur,
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Anak
bupati, camat, lurah, rt/rw, orang tua,
guru, semua sahabat anak,” harapnya.
Terkait penggunaan teknologi, dosen
Psikologi Universitas Gunadarma ini
menjelaskan bahwa teknologi itu merupakan alat. Lebih lanjut ia mencontohkan
seperti sebilah pisau yang fungsinya dapat
positif dan juga negatif. Bisa berkarya, bisa
juga menusuk temannya.
“Teknologi juga seperti itu. Bisa mendapatkan pengetahuan, komunikasi jarak
jauh, mengembangkan karya-karya atau
bisnis segala macam dari anak-anak atau
remaja. Tetapi bisa juga menjadi racun
kalo yang dikonsumsi dan digunakan
yang salah. Itu lah tugas kita untuk meng
arahkan,” tambahnya.
Pada seminar nasional yang meng
usung tema Cerdas Mendidik Anak
Bersama Kak Seto tersebut, Wakil Dekan
(WD) III Dr Rubhan Masykur MPd dalam
sambutannya menyampaikan bahwa
seminar itu sangat penting khususnya
bagi guru, calon guru dan orang tua dalam
mendidik anak.
“Kak Seto akan membagikan konten
terkait strategi dalam mendidik anak.
Mendidik anak bukan hanya untuk cerdas
pikirannya, tetapi juga cerdas hatinya,” ujar
Rubhan dihadapan peserta seminar.
Ketua pelaksana Cahniyo Wijaya Kuswanto MPd mengatakan seminar tersebut
dapat membuka wawasan dan metode
dalam mencerdaskan anak melalui pendidikan anak usia dini. “Kami (panitia) dan
peserta juga berharap dapat sesuatu yang
baru dari pengalaman dan proses pembelajaran dari kak Seto bagi anak khususnya
usia PAUD dan TK,” tuturnya.
Seminar tersebut diikuti sekitar 800-an
peserta dari berbagai macam latar belakang,
mulai dari mahasiswa, praktisi pendidikan,
guru, dosen maupun masyarakat umum.

Seminar Parenting
Dengan derasnya gelombang informasi
dari berbagai lini melalui media digital,
maka dibutuhkan keluarga yang memiliki ketahanan atas beragam informasiinformasi yang dapat disikapi secara arif.
Kenyataannya, tidak setiap keluarga

tidak memiliki ketahanan atas informasi
tersebut.
Problem dalam masyarakat pun beragam atas penyikapan informasi yang
masuk khususnya kepada anak-anak
seperti kekerasan, perkosaan anak, kawin
dini, dan beragam persoalan lainnya. Hal
ini disebabkan atas kurangnya atau tidak
adanya pendampingan yang arif terhadap
informasi yang masuk ke anak tersebut
yang menyebabkan ketahanan keluarga
akan rusak.
Sebelumnya, dihari dan tempat berbeda, Pusat Studi Gender dan Anak
(PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
UIN Raden Intan Lampung menggelar
seminar parenting Mendidik Anak Di
Era Digital; Menjadi Orang Tua Cerdas
Dalam Pengasuhan Anak yang diselengggarakan di ruang seminar rektorat UIN,
Jumat (20/4).
Seminar ini diikuti oleh 60 orang peserta dari organisasi perempuas berbasis
keagamaan dan kemasyarakatan. “Peserta
tersebut juga merupakan representasi dari
60 keluarga dan itu sudah kita data. Setelah

ini (seminar) akan dilanjutkan dengan
parenting-parenting skill yang lainnya,” ujar
Kepala PSGA Dra Siti Masykuroh MSosI
kepada tim redaksi majalah Raden Intan
News disela-sela acara seminar.
Masykuroh mengungkapkan, dipilih
nya perempuan sebagai peserta kare
na perempuan atau para ibu itu pendidik utama di tengah-tengah keluarga.
Harapannya, ketika ibunya cerdas, maka
kecerdasan itu akan tertular pada keluarga khususnya anak. Seminar ini juga
untuk menumbuhkan kesadaran orang
tua terhadap pengawasan anak khususnya dalam menggunakan gadget.
“Mendidik satu orang ibu sama seperti
mendidik satu orang keluarga. Atau seperti ungkapan yang sering kita dengar,
ibu adalah madrasah pertama dan utama
bagi anak,” terang Masykuroh.
Lebih lanjut ia menungkapkan, di era
yang serba terbuka ini, problematika di
tengah masyarakat juga sudah luar biasa.
”Maka seminar parenting ini dimaksudkan untuk penguatan keluarga pada aspek
pengasuhan terhadap informasi-informasi (dari media) digital,” tambahnya. (NF)
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Prodi S2 MPI Seminarkan
Pendidikan Berbasis Karakter

U

ntuk lebih mengenalkan
kepada mahasiswa dan
masyarakat luas tentang
bentuk-bentuk sekolah alternatif,
Prodi Manajemen Pendidikan Islam
(MPI) Program Pascasarjana (PPs)
UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan seminar nasional yang
bertema Pendidikan Hebat Generasi
Milenial Berbasis Karakter di GSG
UIN, Sukarame, Sabtu (31/3).
Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut Ir Lendo Novo
(Founder Sekolah Alam dan Maestro
University), Dr Sugeng Sutiarso (Penggiat Sekolah Islam Terpadu Lampung),
Prof Dr Idham Khalid MAg (Direktur
PPs UIN Raden Intan Lampung) dan
Prof Dr Syaiful Anwar M Pd (Guru Besar
Ilmu Pendidikan Islam).
Prof Syaiful, yang juga selaku Wakil
Rektor III membuka acara tersebut
secara resmi. Ia mengharapkan agar
seminar seperti ini dapat memperkaya wawasan masyarakat khususnya
mahasiswa MPI tentang perkembangan dunia pendidikan di zaman
milenial saat ini.
Dalam paparannya, Lendo menga
takan bahwa konsep Sekolah Alam
dan Maestro University yang di
gagasnya sebenarnya diambil dari

pola pendidikan Islam yang diajarkan
oleh Rasulullah, yaitu membentuk
Khalifatul Fil Ardh (pemimpin di
muka bumi) yang menjadi rahmatan
lil alamiin.
Maestro University menjalankan
kurikulum berbasis bakat, yang belum diterapkan di negara manapun,
termasuk Finlandia dan Singapura.
“Pendidikan berbasis bakat seperti
ini baru akan diterapkan di Finlandia
pada 2025” paparnya.
Sementara Sugeng, yang pernah menjabat sebagai Konsultan Sekolah Islam
Terpadu Lampung, mengatakan bahwa
Sekolah Islam Terpadu sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, yaitu pondokpondok pesantren. “Hanya saja tidak ada
kata terpadu-nya” jelasnya.
Ditambahkannya bahwa Indonesia
memiliki tujuan pendidikan nasional
yang lebih lengkap dibanding negaranegara lain, seperti yang tercantum
dalam UU Sistem Pendidikan Nasio
nal, yaitu mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
ProfIdham sebagai salah satu nara-

sumber memaparkan, pola pendidik
an di Indonesia sudah semakin
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.Sehingga, menurutnya, perlu dipersiapkan SDM yang
mumpuni dan mampu mengikuti
perkembangan zaman.
Sekretaris Prodi MPI Dr Yetri MPd
selaku panitia penyelenggara mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh 250
orang mahasiswa S2 MPI, guru dan
masyarakat umum ini bertujuan untuk
mengenalkan bentuk-bentuk sekolah
alternatif diluar sekolah-sekolah konvensional yang sudah berlangsung
selama ini, seperti sekolah alam dan
sekolah islam terpadu. (HI/NF)
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UIN Buka 2 Fakultas Baru

U

IN Raden Intan Lampung
akan buka dua fakultas baru
di tahun 2018. Fakultas tersebut yaitu Fakultas Adab dan Ilmu
Budaya serta Fakultas Sains dan
Teknologi.
Hal tersebut disampaikan oleh
Ketua Panitia Pengembangan Fakultas Baru di Lingkungan UIN Raden
Intan Lampung Dr. Deden Makbuloh,
M.Ag, Selasa (9/1), usai rapat dengan
panitia tim pengembangan fakultas
baru di gedung rektorat.
“Tahun ajaran baru (2018/2019)

ini kita akan buka dua fakultas baru
dengan empat prodi. Masing-masing
fakultas dua prodi,” ujar Deden.
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
(FAIB) akan dibuka prodi Sejarah
Peradaban Islam (SPI) dan prodi Ilmu
Perpustakaan dan Informasi Islam
(IPII). Sedangkan Fakultas Sains dan
Teknologi (FST) akan dibuka prodi
Teknik Informatika (TI) dan Teknik
Lingkungan (TL).
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) UIN Raden Intan ini mengaku
sedang menyiapkan proposal dan

persyaratan lainnya untuk segera di
ajukan ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama
(Kemenag). Menurutnya, dibukanya
fakultas baru sudah tertuang dalam
Peraturan Menteri Agama (PMA)RI
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organi
sasi dan Tata Kerja Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung.
Wakil Rektor (WR) I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr.
Syamsuri Ali, M.Ag menegaskan hal
serupa. “Sesuai dengan visi UIN saat
transformasi yakni akan mengembangkan Islamic Environmental
Scienc e sebagai distingsi dalam
pengembangan lembaga,” jelasnya.
Syamsuri juga mengatakan bahwa
pembagian prodi di UIN memiliki perbandingan 60:40. “Sesuai kesepakatan
dengan kemenristedikti jatah untuk
prodi kita (UIN) yaitu 60 persen yang
bersifat keilmuan agama dan 40
persen keilmuan yang bersifat umum,”
ujarnya.
Meski demikian, WR I ini juga mene
gaskan bahwa semua prodi tersebut
akan terintegrasi. “Pembagian prodi
ini bukan artinya ada dikotomi atau
terpisah. Semuanya tetap akan terintegrasi dengan keilmuan agama
(Islam),” tambahnya. (NF/ FM)
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UIN Tingkatkan Kualitas
Pengabdian Dosen

U

ntuk memberi arah pengabdian dosen agar lebih
berkualitas dan sesuai
dengan standar berbasis riset,
Lembaga Penelitian dan Peng
abdian kepada Masyarakat (LP2M)
UIN Raden Intan Lampung helat
seminar nasional Pengembangan
dan Peningkatan Mutu dan Model
Pengabdian di ruang seminar rektorat, Selasa (24/4).
Kegiatan yang di buka oleh
Rektor UIN Raden Intan Prof Dr
Moh Mukri M Ag itu mengha
dirkan narasumber Kasi Peng
abdian pada subdit Penelitian dan Pengabdian Dirjen
Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag)
RI M Aziz Hakim MH.
Dalam sambutannya, Prof
Mukri berharap pengabdian dosen tidak hanya sekedar pengajian
dan kegiatan rutin semata tetapi
harus mengikuti perkembangan
masyarakat dan harus melalui
pendekatan ilmiah.

Sementara itu narasumber M
Aziz memaparkan kebijakan-kebijakan Kemenag terkait pengabdian kepada masyarakat berupa
kegiatan dan bantuan. Beberapa
bantuan yang dapat diakses oleh
seluruh dosen PTKIN berupa
shortcourse pengabdian dosen,
bantuan kompetitif pemula dan
bantuan kompetitif unggulan.
Bantuan kompetitif pemula
dikhususkan untuk dosen PTKIS, sedangkan bantuan shortcourse dan bantuan kompetitif
unggulan untuk dosen PTKIS
dan PTKIN yang sudah memiliki
Nomor Induk Dosen Nasional
(NIDN).
“Semua bantuan itu bersifat
kompetitif, jadi bagi dosen yang
berminat dapat mengirimkan
proposal pengabdiannya melalui situs litapdimas.kemenag.
go.id” jelas Gus Aziz, sapaan
akrabnya.
Selain itu, ia juga memaparkan
tentang pendekatan metode

Kalau
pengabdian di
PTKIN, dosen harus
berdasarkan teori ilmiah
dan pengembangan
model-model
penelitian,”

pengabdian diantaranya metode
Partisipatory Action Research
(PAR), Comunity Base Research
(CBR), dan metode Asset Base
Community Driven Development (ABCD).
Sekretaris LP2M Drs Nasrudin
MAg menjelaskan, hasil seminar
nasional akan ditindaklanjuti
dengan workshop metodologi
pengabdian kepada masyarakat
yang berlangsung selama 2 hari,

25-26 April 2018, di ruang sidang
rektorat. Workshop tersebut
diikuti 82 dosen yang sudah
memiliki NIDN.
Kepala Pengabdian Kepada
Masyarakat LP2M Dr Isnaeni MAg
mengatakan tujuan diselenggarakan workshop tersebut untuk
meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengabdian kepada
masyarakat berbasis riset.
“Pengabdian kepada
masyarakat ini berbeda dengan
lembaga lainnya. Kalau (lembaga) yang lain mungkin tanpa
metodologi. Kalau pengabdian
di PTKIN, dosen harus berdasarkan teori ilmiah dan pengembangan model-model penelitian,” terang Isnaeni.
Workshop tersebut menghadirkan narasumber Dr Abdul
Muhid Mau dari UIN Sunan
Ampel Surabaya. Narasumber
tersebut juga merupakan reviewer program pengabdian
Kemenag RI. (NF/HI)
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Pengembangan Jurnal UIN
Dibahas di Malaysia

T

im Rumah Jurnal UIN Raden
Intan beserta sejumlah pimpin
an kunjungi beberapa perguruan tinggi di Malaysia pada medio
Maret 2018. Kunjungan tersebut dalam
rangka kerjasama dan membahas
pengembangan jurnal UIN.
International Islamic University of
Malaysia (IIUM) menerima delegasi
para editor jurnal UIN Raden Intan
Lampung di Kampus Gombak, Kamis
(15/3). Dalam kesempatan tersebut,
editor jurnal UIN berdiskusi dengan
editor in chief Jurnal Asiatic yang
fokus pada bahasa dan budaya.
IIUM yang dipimpin Tan Sri Dr Rais
Yatim sebagai Presiden IIUM bersedia

persiapkan jurnal-jurnal menuju
indeksasi dan reputasi. Dari 19 jurnal yang dikelola IIUM, 2 diantara
nya sudah terindeks Scopus yang
sebelumnya bahkan mencapai 4.
Hanya saja, sebagaimana dikemukakan Prof Quoyum bahwa setiap tiga
tahun ada proses evaluasi kelayakan
untuk tetap berada di pangkalan data
Scopus. “Status Scopus bukan selamalamanya,” demikian pernyataan Prof
Quoyum menjawab pertanyaan peserta diskusi mengenai dikeluarkannya
sebuah jurnal dari database Scopus.
Di tempat berbeda, Prof Dr Mohd
Roslan Moh Nor, penyunting jurnal
Tamaddun yang juga Wakil Dekan

membuka diri untuk bekerja sama
dengan pelbagai pihak untuk penerbitan
artikel. Prof Roslan menyebutnya amal
jama’i (bekerja bersama).
“Salah satu kunci penting diantara
kunci lain adalah kerjasama. Baik pada
penulisan, mitra bestari, dan editor.
Ketiganya perlu bersama-sama dengan
komunitas akademik dari pelbagai
perguruan tinggi,” ujar Roslan.
salah satu pengelola jurnal UIN
Abdul Qadir Zaelami MA mengatakan, pengalaman IIUM dan Universiti
Malaya menjadi salah satu gambaran
dalam pengembangan jurnal-jurnal
di UIN. “Jurnal-jurnal di UIN banyak
yang sudah terakreditasi nasional
maupun terindeks DOAJ. Kami (pengelola jurnal) terus berupaya agar
jurnal-jurnal di UIN Raden Intan terindeks jurnal internasional bereputasi seperti Scopus,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, rombong
an juga turut menyaksikan pameran
yang dilaksanakan mahasiswa Universiti Malaya dalam menyambut pekan
akademik. Mahasiswa membuka
stand untuk memberikan informasi
tentang setiap jurusan yang ada dalam
lingkungan Akademi Pengajian Islam.

Perpustakaan Digital Dunia
mendiskusikan bentuk-bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan dalam
rangka penguatan kerjasama kedua
lembaga. Prof Dr Quoyum salah satu
akademisi IIUM bersedia menjadi
salah satu advisory board pada jurnal
UIN Raden Intan Lampung.
Pengelolaan jurnal sebagaimana
dikemukakan Prof Quoyum perlu
menarik para penulis dari penjuru
dunia untuk bersedia mengirimkan
artikel. “Dengan semakin banyaknya
artikel yang diterima, memudahkan
pengelola untuk memilih artikel yang
terbaik,” ujarnya.
Kesempatan berdiskusi dengan
editor Asiatic menjadi sarana bagi
pengelola jurnal di lingkungan UIN
Raden Intan Lampung untuk mem-

Bidang Penelitian dan Pengembangan Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya menerima delegasi
UIN Raden Intan Lampung di Kuala
Lumpur pada hari yang sama.
Pada kunjungan tersebut, para pengelola jurnal UIN Raden Intan belajar
dari pengalaman Jurnal Al-Bayan yang
sudah terindeks di Scopus. Salah satu
model penerbitan jurnal yang diwujudkan Universiti Malaya adalah kerjasama
dengan penerbit Brill. Kerjasama tersebut
memungkinkan jurnal Al-Bayan sehingga bisa terindeks di Scopus.
Sementara itu, jurnal Tamaddun yang
juga sudah terindeks di ESCI sementara
ini mengajukan usulan untuk terindeks
di Scopus. Salah satu strategi yang digunakan Universiti Malaya adalah dengan

Perkembangan jurnal di UIN Raden
Intan Lampung terus menunjukkan
tren positif. Setelah 10 dari 24 Jurnal
yang ada di UIN Raden Intan Lampung
terindeks DOAJ (pengindeks jurnal
internasional bereputasi sedang), beberapa jurnal telah dimasukkan dalam
koleksi perpustakaan digital kampuskampus top dunia.
Kampus besar seperti Harvard University (Amerika Serikat) dan University of Cambridge (Inggris), memasukan jurnal-jurnal UIN Raden Intan
Lampung sebagai bagian dari koleksi
perpustakaan digitalnya. Jurnal-jurnal
yang telah masuk tersebut antara lain
Jurnal Tadris, Al Biruni, Al Jabar dan Al
Tadzkiyyah yang semua dikelola Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Jurnal
Ikonomika milik Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam.(NF)
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Temu Ilmiah Regional Studi

Ekonomi Islam di Helat di UIN Lampung

U

KM-F Raden Intan Sharia Economic Forum (Risef ) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
gelar temu ilmiah regional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) seSumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)
yang berlangsung pada 8-10 Februari
2018 di UIN Raden Intan Lampung.
Pertemuan tersebut diikuti oleh 137
peserta dari 11 Kelompok Studi Ekonomi
Islam (KSEI) dari perguruan tinggi negeri
maupun swasta di wilayah Sumbagsel
yang meliputi provinsi Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kepulauan
Bangka Belitung.
Ketua panitia Abdurahman Muas
Al-Ghifari menyampaikan rasa terima
kasih kepada sivitas UIN Raden Intan
yang telah mendukung acara tersebut.
“Kami juga mengapresiasi kawan-kawan
peserta yang bersedia hadir serta para
pihak yang telah mendukung kegiatan
ini,” ujar mahasiswa Ekonomi Islam semester 6 ini, Kamis (8/2).
Ketua Umum UKM-F Risef ini pun
menjelaskan tujuan diselenggarannya
event tahunan tersebut ialah untuk silaturahmi. “Selain itu, pertemuan ini agar

kami para pegiat ekomoni Islam muda
saling kenal mengenal dan juga dapat
mengasah keilmuan kita,” kata Muas.
Rangkaian kegiatan temu ilmiah
regional ini diantaranya yaitu seminar
nasional, lomba bisnis plan, lomba
karya tulis ekonomi Islam, lomba debat
dan sarasehan KSEI. FoSSEI merupakan
wadah yang menghimpun minat mahasiswa pada ekonomi Islam dan sudah
terbentuk secara nasional terbagi atas
16 regional.
Temu ilmiah regional tahun 2018
dibuka secara resmi oleh Kepala Biro
AUPK UIN Raden Intan Dr Suardi Abbas
MH yang mewakili rektor di Aula FEBI.
Dalam sambutannya, Suardi berpesan
agar kegiatan seperti ini bukan seremonial belaka, tetapi dapat ditindaklanjuti
pada praktek.
“Saya bangga dengan semangat para
mahasiswa ini demi memajukan bangsa
dalam bidang ekonomi Islam. Semoga manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat,” pungkasnya.

Seminar Nasional
Setelah pembukaan, acara pertama

temu ilmiah ini yaitu seminar nasional
yang mengusung tema Menumbuhkan
Minat Mahasiswa Menjadi Wirausaha
yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri.
Dekan FEBI Dr Moh Bahruddin MAg
mengatakan forum tersebut merupakan
inovasi yang sangat baik yang dibangun
oleh mahasiswa se-Indonesia. “Kebangkitan ekonomi Islam saat ini menjadi
tanggung jawab kita bersama khususnya
mahasiswa ekonomi Islam, para praktisi,
akademisi dan pihak terkait lainnya,”
katanya.
Ia juga menyampaikan, tema yang
diambil pada seminar nasional tersebut
sangat relevan dengan pengembangan
ekonomi khususnya ekonomi Islam.
“Inilah tantangan dan stimulasi untuk
para ekonom muslim muda,” tambah
Bahruddin.
Narasumber pada seminar tersebut
yaitu Ahmad Basori SE MSi dari Joss
Training Center Jakarta dan Dea Adelia
sebagai Founder dan CEO Hijab Kisara
Lampung. Selain peserta temu ilmiah
regional, turut hadir juga pimpinan
dan dosen FEBI pada acara seminar
tersebut. (NF)
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PSR Ke-XXX Eratkan Silaturahmi
Pramuka Penegak di Lampung

P

ramuka UIN Raden Intan lampung
Racana Raden Imba Kesuma Ratu
-Putri Sinar Alam Gelar Upacara
Pembukaan Kegiatan Perkemahan Songsong Ramadhan (PSR) ke-XXX se-Lampung Tahun 2018 di Bumi Perkemahan UIN
Raden Intan Lampung, Senin (23/4).
Kegiatan PSR tersebut dibuka secara
resmi oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi
Lampung Drs Sumarju Saeni MSi.
Dalam amanatnya, Sumarju menyampaikan bahwa PSR sebagai ajang Silaturahmi
antar Pramuka Penegak Lampung. “Kegiat
an ini juga untuk menyambut bulan yang
fitrah dan penuh berkah guna mening
katkan kualitas pendidikan kepramukaan
khususnya di wilayah Provinsi Lampung”
Jelasnya .

Sementara itu, Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof Dr Moh Mukri MAg
menjelaskan bahwa kegiatan PSR telah
terbentuk sejak 30 tahun lalu berkat para
Purna Racana Rimbaku-Trisila.
“PSR ini diusung dengan tema Eratkan
Tali Silaturahmi dalam Menyambut Bulan
penuh Berkah, diharapkan para peserta
perkemahan dapat saling berbaur dan
menambah perkenalan antar anggota
pramuka lampung” ujar Ketua Majelis
Pembimbing Gugusdepan Bandar Lampung 09.029-09.030 UIN Raden Intan
Lampung ini.
Ketua pelaksana PSR Ke-XXX Se-Lampung Tahun 2018 M Taufiqul Amri membacakan laporan kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 22-26 April 2018.
Peserta PSR ini berjumlah 693 dengan

rincian 324 putra dan 369 putri dari seluruh
wilayah di lampung.

Juara Umum
Ka Kwarda Lampung yang diwakili Waka
III Bidang Organisasi dan Hukum Prof
Dr Wan Abbas Zakaria MS secara resmi
menutup kegiatan Perkemahan Songsong
Ramadhan (PSR) Ke-XXX se-Lampung
Tahun 2018, Kamis (26/4).
Dalam amanatnya, Wan Abbas menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran
Majelis Pembimbing Gugusdepan Bandar
Lampung 09.029-09.030 UIN Raden Intan
Lampung dan reka kerja yang bekerja keras
guna terselenggaranya kegiatan PSR KeXXX dengan Sukses.
“Saya berharap Gugusdepan Bandar
Lampung 09.029-09.030 UIN Raden Intan

ruang mahasiswa

Lampung selalu menyelenggarakan kegiatan
kepramukaan guna meningkatkan kualitas
pendidikan moral dan akhlak pemuda guna
membangun bangsa,” ujarnya.
Guru besar bidang ekonomi pertanian
itu juga mengucapkan selamat kepada
juara umum PSR Ke-XXX yakni MAN 1
Metro. “Selamat kepada MAN 1 Metro yang
mengukir sejarah menjadi juara umum
dan semoga menjadikan pengalaman yang
berharga dalam mengabdikan diri pada
bangsa,” ungkapnya.
Hal yang sama di ungkapkan ketua pelaksana
PSR ke-XXX M Taufiqul Amri. “Selamat (MAN 1
Metro), semoga menjadikan kakak-kakak lebih
baik guna membangun bangsa,” jelas Amri.
Sementara itu pembina putri MAN 1
Metro Fitri menjelaskan bahwa mereka
sangat bersyukur menjadi Juara Umum
dalam kegiatan PSR tersebut. “Kami berharap semoga sepulang dari kegiatan ini
kami tidak besar kepala dan tidak sombong,
namun tetap berlatih dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari,” pungkasnya. (NF)
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Komitmen
Lestarikan Bumi
M

e m p e r i n g a t i Ha r i
Bumi se-dunia, Unit
Kegiatan Mahasiswa
(UKM) Maharipal UIN Raden
Intan Lampung melakukan
aksi tanam bibit pohon Bakau,
di Desa Gebang, Kecamatan
Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Minggu (22/4).
Kegiatan ini diikuti oleh
puluhan anggota dari kelompok Mahasiswa Pencinta Alam
tersebut.
Ketua Umum UKM Maharipal
Miftahul Sobri mengungkapkan
bahwa aksi tersebut dilakukan
bertepatan dengan Hari Bumi
sedunia yang diperingati setiap
22 April. “Ya, di Hari Bumi ini,
kami lakukan aksi penanaman
dan pembibitan pohon Bakau,”
ujarnya.
Sementara itu, Ketua Divisi
Lingkungan Hidup Maharipal
Muhammad Ichsan mengatakan,
kegiatan ini juga dihadiri LSM
Lingkungan Hidup Mitra Bentala
dan Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan Mangrove (KMPHM)
yang merupakan kelompok dari
masyarakat sekitar.
“Hari ini kita mengundang
Mitra Bentala sebagai pendam
ping dan KMPHM sebagai pembimbing kita dikegiatan ini,” jelas
Ichsan.
Ichsan menambahkan, kegiatan
ini bukan hanya sebagai seremonial, melainkan sebagai langkah
awal Maharipal dalam upaya
pelestarian hutan Mangrove.
“Aksi ini kami lakukan bukan
hanya seremonial dalam memperingati Hari Bumi, karena ini
sifatnya berkelanjutan. Jadi, ke
depannya akan ada upaya lain,
seperti controlling terhadap
bibit-bibit yang kita tanam. Ini

adalah langkah awal bagi kami
untuk lebih fokus pada konservasi hutan mangrove,” urainya.
Ichsan juga menyampaikan
komitmen Maharipal mengenai
kegiatan ini. “Saya dan kawankawan berkomitmen untuk
menitikfokuskan pelestarian
mangrove. Sebab, permasalahan
hutan mangrove juga tidak kalah
urgent,” ucapnya.

Salurkan Bantuan
Sebelumnya, Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mahasiswa
Pencinta Alam (Mapala) seLampung menyalurkan bantuan
untuk korban banjir di Kalianda,
Lampung Selatan, Selasa (10/4).
Acara itu langsung dikoordinir
ketua PKD Mapala Lampung
2018, Wahyu Izhan Fatur riadi.
Mahasiswa yang sering disapa
Uttah ini mengungkapkan, bahwa kegiatan tersebut merupakan
realisasi dari aksi penggalangan
dana yang dilakukan beberapa
hari sebelumnya. “Ini kelanjutan dari aksi Galang dana yang
dilaksanakan oleh kawan-kawan
Mapala Lampung,” kata dia.
Pada aksi tersebut, PKD Mapala Lampung juga menyalurkan uang tunai sebesar Rp16,8
juta kepada korban banjir. Dalam kesempatan itu tim juga
didampingi kepala desa, tokoh
masyarakat dan satpol PP se
tempat.
“Kami (PKD) menyalurkan
dana tersebut kepada warga
secara terpisah di beberapa
kampung di sana. Kami berikan
kepada warga yang rumahnya
rusak parah. Kami didampingi
kepala desa, tokoh masyarakat
dan satpol PP setempat,” ujar
anggota UKM Maharipal ini.

Ia mengungkapkan, kejadian banjir tersebut merusak
setidaknya 10 rumah dan satu
korban jiwa. Aksi yang dilakukan oleh Mapala se-Lampung
itu turut disambut gembira oleh
warga penerima bantuan. Amir
Hamzah adalah salah satu warga
Desa Candi Girang yang mengaku senang terhadap kegiatan
amal ini.
“Alhamdulillah, saya ucapkan
terimakasih kepada adik-adik ini
atas bantuannya. Saya senang
sekali dan uang ini akan saya gunakan untuk kebutuhan seharihari,” kata Amir.
Pria paruh baya ini juga ingin
pemerintah membuatkannya
rumah untuk ditinggali bersama
keluarganya. “Saya harap peme
rintah mau membuatkan kami
tempat tinggal. Tetapi saya tidak
mau kalau disitu lagi,” jelasnya.
Senada dengan Amir, kepala
desa setempat turut berkomentar atas kunjungan PKD itu di
desanya. “Alhamdulilah, adik-

adik ini datang untuk membantu
mengurangi beban salah satu
warga saya. Saya ucapkan terima
kasih yg sebesar-besarnya,” kata
Kades.
Diakhir kegiatan, salah satu
tokoh masyarakat yang mendampingi Uttah dan kawankawan, Odi, juga mengapresiasi kelompok pencinta alam
ini. “Saya sangat senang melihatnya, anak-anak muda
yang sangat peduli terhadap
sesama. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Bandar
Lampung untuk membantu
sesama yang terkena musibah.
D engan penuh rasa bangga
saya dapat mendampingi mereka,” ujarnya.
Saat itu, Uttah yang juga mahasiswa prodi Muamalah UIN
Raden Intan Lampung itu turut
menyampaikan harapannya.
“Harapan saya semoga bantuan
ini setidaknya dapat mengurangi
beban bagi warga korban banjir,”
ungkapnya. (NF)
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UKM Pencak Silat
Raih Juara Umum 2
Tingkat Nasional
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latihan terbatas tetapi tidak
mengurangi semangat dirinya
dan anak didiknya untuk terus
berlatih. “Yang kami persiapkan
sebelum kejuaran hanya latihan
yang rutin dan intens. Kami
berharap kepada pihak kampus
untuk terus untuk mendukung
kegiatan kami,” kata dosen prodi
Pendidikan Islam Anak Usia Dini
(PIAUD) ini.
Adapun nama-nama mahasiswa berprestasi tersebut
untuk medali emas yaitu Amar
Cahyadi mahasiswa Perbankan
Syariah (PS) untuk kelas A putra, A Ali Mustofa mahasiswa
Manajemen Pendidikan Islam
(MPI) untuk kelas C putra, M
Ma’ruf Nasir mahasiswa MPI
untuk kelas E putra, Mukti puan
nurseha mahasiswa MPI untuk kelas F putra, Ziki Baihaqi
mahasiswa Ekonomi Islam (EI)
untuk kelas G putra dan Zhuria
Islami Martunus mahasiswa
Pendidikan Matematika untuk
kelas D putri.
Medali perak diraih oleh Nendria Destiani mahasiswa PS
untuk kelas E putri. Sedangkan
perunggu diraih oleh Kurniawan
Hamidi mahasiswa Pendidikan
Bahasa Arab (PBA) untuk kelas
B putra, M Ichlasul Amal mahasiswa Manajemen Dakwah
(MD) untuk seni tunggal putra
dan Arma Veronica mahasiswa
Komunikasi Penyiaran Islam
(KPI) untuk kelas A putri.

U

nit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) pencak silat
kembali raih prestasi.
Kali ini, pencak silat UIN Raden
Intan meraih juara umum ke-2
pada National Open Lampung
Pencak Silat Championship II
2018, yang berlangsung pada
30-31 Maret 2018 di Metro,
Lampung.
Kejuaraan tersebut diikuti
dengan total 830 peserta dari 7
provinsi di Indonesia. Kontingen
pencak silat UIN Raden Intan

Film Terfavorit Lampung
berhasil menyabet 10 medali
yang terdiri dari 6 emas, 1 perak
dan 3 perunggu.
Cahniyo Wijaya Kuswanto
MPd selaku pelatih UKM pencak silat mengaku bangga atas
yang diraih oleh atlet pencak
silat tersebut. “Alhamdulillah
kami kembali berikan sesuatu
yang terbaik, yang dapat kami
lakukan untuk UIN Raden Intan,”
ujarnya, Sabtu (31/3).
Dia mengungkapkan, meski
sarana dan prasarana untuk

Prestasi membanggakan ditorehkan Rumah Film KPI UIN
Raden Intan Lampung dalam
Festival Film Indie Lampung
tingkat Nasional 2018. Film
pendek berjudul Sabrina karya
mereka, meraih juara terfavorit
dalam kategori Lampung. Pemberian penghargaan dilaksanakan di PKOR Way Halim, Bandar
Lampung, Sabtu (21/4).
Film ini menceritakan tentang perempuan bernama Sabrina mendapatkan pekerjaan,

27

namun mengalami kebimbang
an hati karena harus melepas
jilbab di perusahaan tersebut.
Pada akhirnya, kebimbangan
itu menemui titik terang ketika Sabrina mengingat pesan
sang ibu.
Sutradara Probosutejo menyatakan terimakasih atas kerja
keras tim produksi, serta antusiasme masyarakat Lampung
yg telah memberikan dukungan.
“Saya bangga dengan tim yang
telah memberikan komitmen
dan kontribusinya dalam film
ini. Saya senang dengan apa
yang diraih, namun pastinya
kami akan terus berproses dan
berprogres,” ungkap Tejo.
Rafika Monita yang me merani tokoh Sabrina juga
merasa senang dengan debut
pertamanya sebagai pemeran
utama di film hasil produksi UKM-F Rumah Film KPI
ini. “Dari mulai pra-produksi, produksi, sampai pasca
produksi, aku ngejalaninnya
enjoy dan profesional. Apa
kata sutradara aku jalanin,
apa yang sutradara mau aku
maksimalin. Pokoknya seneng
campur seru,” ujarnya.
Selain itu juga, film Sabrina masuk dalam nominasi
kategori film terbaik lampung
pada ajang ini.
Adapun penghargaan yang
diberikan dalam Festival Film
Lampung 2018 ini berjumlah
14 kategori. Diantaranya Aktor
Pendukung Terbaik, Aktris Pendukung Terbaik, Penata Gambar
Terbaik, Penata Musik Terbaik,
Editor Terbaik, Ide Cerita Terbaik, Aktris Utama Terbaik, Aktor Utama Terbaik, Sutradara
Terbaiki, Film Pelajar Terbaik,
Film Favorit Luar Lampung, Film
Favorit Lampung, Film Terbaik
Lampung, dan Film Terbaik
Nasional yang diperebutkan 235
film dari seluruh Indonesia lewat
penilaian tiga juri ternama yaitu
Ody C. Harahap, Lulu Ratna, dan
Rachmat Ipung. (Rls/NF)
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ORI Futsal
Cup 2018
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U

KM Olahraga Raden Intan
(ORI) selenggarakan ORI
Futsal Cup 2018. Kegiatan
turnamen futsal ini terbagi atas 3
kategori yakni futsal umum, SMA dan
Putri se-provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut berlangsung
selama sepekan, 19-24 Maret 2018,
di Lapangan Futsal UIN Raden Intan
Lampung. ORI Futsal Cup 2018 diikuti
oleh 85 tim yang terbagi atas futsal
umum 54 tim, futsal SMA 19 tim dan
futsal putri 12 tim.
Ketua Umum UKM ORI Firdaus Edi
mengatakan, kegiatan tersebut berjalan atas inisiasi dari tim futsal putri
UIN Raden Intan Lampung. “Selain
untuk kompetisi dan menjunjung
tinggi sportifitas, adanya turnamen
ini juga untuk memasyarakatkan
futsal putri khususnya pada mahasiswa UIN,” ujarnya saat menyaksikan
pertandingan kategori futsal umum,
selasa (20/3).
Uus, sapaan akrabnya, juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut
merupakan salah satu kegiatan yang
biasa digelar ORI. “Kegiatan seperti
ini (kompetisi) untuk meningkatkan
kemampuan dan kapabilitas atlet. Di
samping itu untuk mencari bibit atlet
khususnya tim yang dari UIN Raden
Intan,” imbuhnya.
Mahasiswa prodi Manajemen Pendidikan Islam ini berharap agar pihak

Melalui kegiatan ini
kami juga mengharapkan
mahasantri mampu
mengekspresikan talentanya
dalam berbahasa. Sesuai
dengan tema yang
diusung The Key to Global
Understanding, di mana jika
ingin menguasai dunia maka
kuasai bahasa.
kampus untuk selalu mendukung
kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik
dari fasilitas, dana maupun pembina
an. Menurutnya, dukungan tersebut
juga bisa meningkatkan prestasi mahasiswa dan sofskill selain di bidang
akademik.

Language Fair
Divisi Bahasa Mahad Aljamiah UIN
Raden Intan Lampung menggelar
Language Fair. Kegiatan yang diikuti
ratusan mahasantri ini, dimaksudkan
untuk membongkar anggapan yang menyebut belajar bahasa asing itu sulit.
Bahasa asing yang difokuskan dari
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kegiatan yang berlangsung di kampus
UIN ini adalah bahasa Arab dan Inggris. Seperti yang disampaikan Koordinator Divisi Bahasa, Zughrofiyatun
Najah, bahwa mempelajari bahasa
asing itu menyenangkan.
“Melalui kegiatan ini kami juga
mengharapkan mahasantri mampu
mengekspresikan talentanya dalam
berbahasa. Sesuai dengan tema yang
diusung The Key to Global Understanding, di mana jika ingin menguasai dunia maka kuasai bahasa. Kami
juga berharap ke depan ada bahasabahasa lain yang juga dapat diterapkan di mahad, seperti bahasa Jepang
dan Turki,” jelasnya, Sabtu (17/3).
Ditambahkan oleh ketua pelaksana, Ahmad Subarkah, kegiatan ini
sedikitnya diikuti oleh 54 putra dan
228 putri. Sedangkan cabang-cabang
yang diperlombakan meliputi lomba
tebak gaya, story telling, happy cooking, language got talent, serta 4 perlombaan yang akan dilaksanakan saat
Hiking pada Minggu (18/3).
Dijelaskan pula oleh Subarkah
hendaknya mahasantri harus mampu
menguasai bahasa dengan gembira saat berada di kelas. “Jangan
karena merasa masih belajar lantas
malah canggung dan ujung-ujungnya
monoton. Sebaliknya semua harus
dipraktikkan secara rileks,” ungkapnya. (Rls/NF)
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Digitalisasi Pesan Agama
Wahyu Tuhan

Dr. Khairudin Tahmid, M.H

Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,
Ketua MUI Provinsi Lampung

M

ASIFNYA pengaruh
teknologi informasi
yang gencar merangsek ke dalam setiap sendi kehidupan menimbulkan dua
sisi yang berlawanan. Sebuah
kabar mampu tersebar dengan
cepat hanya dengan usapan jari
di layar ponsel maupun dengan
mengeklik mouse. Jika kabar
tersebut memiliki konten edukatif yang membawa manfaat,
sudah barang tentu kemaslahat
an dan pahala mengiringi setiap
sebaran informasi tersebut.
Namun, jika berita yang dikirim
adalah fitnah, ujaran kebencian,
atau berita hoaks, bencanalah
yang akan melanda.
Sebagaimana digambarkan
dengan terang benderang dalam
Surah Al-Hujarat Ayat 6, ?Hai
orang-orang yang beriman, jika
datang kepadamu oarang fasik
membawa suatu berita, maka
periksalah dengan teliti, agar
kamu tidak menimpakan suatu
musibah kepada suatu kaum
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu
menyesal atas perbuatan itu.?
Maka, sebagai umat yang berakal, sudah semestinya kemajuan teknologi ini dimanfaatkan
sebagai sarana untuk menebar
kebaikan.

Umat muslim mampu mereguk manfaat dari teknologi
informasi. Fenomena yang ada
sekarang, berbagai aplikasi untuk menunjang umat beribadah
dan memperdalam ilmu agama
bertaburan, misalnya Alquran
digital. Tentu publik pernah
mendengar bahwa memperdalam ilmu agama itu harus
melalui bimbingan guru atau
kiai yang memiliki sanad ke
ilmuan yang tersambung hingga
Baginda Rasulullah saw. Tanpa
mereka, seseorang bisa salah paham atau salah mengerti hadis
dan ayat-ayat Alquran.
Inilah yang menciptakan
kegalauan. Di satu sisi se
seorang ingin mudah belajar
agama, tapi di sisi lain dia khawatir tentang rujukan konten
terjemahan Alquran tersebut.
Untuk menyikapi kerisauan itu
ini, umat Islam harus cerdas
memilah aplikasi mana yang
bisa dipertanggungjawabkan
referensinya.
Jejaring sosial pun kini dengan
mudahnya menge-share cuplik
an-cuplikan ceramah berbagai
dai yang kompeten. Cara baru
dalam mensyiarkan Islam ini
pastinya memberi kemudahan
bagi umat. Banyak sekali syiar
dan kajian Islam yang dengan
gampang disebarluaskan lewat sekali ?klik?. Akan tetapi,
jika warganet merasa masih
fakir ilmu agamanya dan belum
mampu mencerna secara utuh,
mestinya dia tetap perlu untuk
bertanya kepada guru atau ustaz
langsung untuk mengajarkan
pemahaman secara kafah kepadanya.

Zakat Digital
Digitalisasi juga masuk dalam
urusan berkurban. Berdasarkan data dari Media Indonesia
(grup Lampung Post), Badan
Amil Zakat Nasional (Baznas)
juga meluncurkan aplikasi digital Kurban Berdayakan Desa.

 plikasi itu merupakan terobos
A
an dalam memberi pelayanan
terhadap umat Islam agar dapat menunaikan ibadah kurban
dengan praktis.
Aplikasi itu dapat diunduh
melalui Play Store pada telepon
seluler Android. Hanya dalam
hitungan menit, umat muslim
yang ingin menunaikan ibadah
kurban dapat langsung bertransaksi dan memesan hewan
kurban untuk dipotong pada
Iduladha.
Selain itu, ternyata Baznas juga berinovasi untuk
melayani masyarakat dalam
menunaikan zakat, infak, dan
sedekah. Tak hanya Baznas,
penjaja hewan kurban kian
inovatif. Selain memakai caracara konvensional dengan berdagang di tepi jalan, b anyak
juga pedagang yang beralih ke
sistem transaksi online, baik
lewat media sosial maupun
berkolaborasi dengan perusahaan perdagangan elektronik
(e-commerce).
Rumah Zakat juga kini mulai
bekerja sama dengan Tokopedia dan Elevenia memasarkan
kambing dan sapi. Rumah Zakat
pun semakin memberi kemudahan umat karena mereka juga
mengakomodasi jasa pemotong
an hewan kurban gratis yang
telah dibeli pada saat hari raya
dan hari tasyrik. Kuncinya, para
pengusaha hewan kurban daring
itu harus amanah.
Umat muslim juga bisa memanfaatkan teknologi digital
untuk membayar kewajibannya berzakat. Cara itu banyak
dipakai oleh umat. Bahkan, berdasarkan perhitungan nasional,
pembayaran zakat lewat layanan
digital tahun lalu mencapai 30%
dari keseluruhan penerimaan
zakat. Fungsi zakat untuk menyejahterakan kehidupan rakyat
untuk menanggulangi kemiskin
an dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Tujuan itu
makin berdampak kepada pen-

erima zakat dengan adanya
zakat digital tersebut.
Potensi jemaah umrah di
Indonesia begitu besar. Setiap
musim umrah, 800 ribu hingga 1 juta warga Indonesia
berkunjung Tanah Suci untuk
menunaikan ibadah tersebut.
Walaupun begitu, persoalan
administrasi perjalanan umrah
masih memerlukan waktu yang
lama.
Melihat fakta tersebut, beberapa perusahaan digital
menciptakan inovasi melalui aplikasi untuk berumrah.
Lewat aplikasi itu, jemaah
tinggal memesan paket sesuai
keinginan melalui peramban
di internet dan aplikasi yang
dapat diunduh melalui telepon
seluler.
Walaupun transaksi berlangsung secara online, pemesanan paket umrah berlangsung transparan. Perusahaan
digital tersebut memahami
bahwa jemaah ingin memesan paket umrah yang aman,
nyaman, dan transparan. Namun, umat tetap harus waspada karena kita harus menaruh perhatian sehubungan
dengan kasus agen perjalanan
umrah bodong.
Kemajuan teknologi informasi
juga membuka kesempatan
bagi semua kalangan untuk
mengeruk nilai manfaatnya. Peluang tersebut misalnya tampak
dari hadirnya berbagai pasar
online di Indonesia, yang notabene umat muslim menjadi
pelanggan besarnya. Sayangnya, pengusaha muslim belum banyak berbicara di sektor
tersebut. Jejeran e-commerce
itu nyatanya hampir dikuasai saudagar nonmuslim yang
terampil merogoh keuntungan.
Wallahualam bissawab.
n Tulisan Ini Pernah dimuat
di Lampung Post
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Meneguhkan Budaya Harmoni

Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag,

Rektor UIN Raden Intan dan
Ketua Patri Lampung

K

EBERADAAN organi
sasi masyarakat saat ini
menapaki arah baru.
Dalam konteks pengembangan
masyarakat sipil era reformasi,
gerakan civil society tidak pen
ting lagi berada dalam jalur
kelompok penekan, berlawanan
dalam bentuk oposisi atau ber
hadap-hadapan (face to face)
dengan negara. Peran para ilmuwan dalam pembentukan karak
ter organisasi kemasyarakatan
sejak awal mempunyai visi mempertemukan kepentingan publik
dengan semua elemen bangsa.
Dalam konteks ini, semua bentuk penyelesaian masalah tidak
melukai dan berkeadaban dalam
model capaian gerakan civil society pada momentum saat ini.
Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia (Patri) merasa
bertanggung jawab atas terciptanya kondisi masyarakat
yang harmonis dalam bingkai
keberagaman. Letak perbedaan
yang telah menjadi sunatullah
tidak perlu dipersoalkan, dipergunjingkan atau diperdebatkan
sebagai masalah yang besar.
Akan tetapi, keberadaan pluralitas bangsa perlu diupayakan
pencarian energi guna membangun budaya bangsa yang
progresif dan bermuara pada

cita-cita mulia, yaitu terwujudnya masyarakat yang berkeadil
an dan sejahtera.
Pemikiran di atas, menjadi
landasan tema Patri Provinsi
Lampung dalam pelantikan
yang diadakan pada Rabu, 27
Desember 2017 di Hotel Horizon, Bandar Lampung. Tema
yang diambil adalah Meneguhkan budaya harmoni. Tema ini
merupakan pilihan yang serius
untuk menjaga kelanggengan
kehidupan yang tidak hanya
pada tataran manusia saja, tetapi
juga menyelimuti kelanggengan
kehidupan dengan makhluk
lainnya. Perumusan tema ini
berangkat dari potensi yang
telah ada di Lampung, yaitu tentang keharmonisan kehidupan
di Provinsi Lampung. Budaya
harmoni tidaklah dapat dilihat
sebagai sesuatu yang taken
for granted, dia berangkat dari
sebuah proses pembentukan
yang merupakan hasil kerja
keras. Oleh karena itu, ketika
budaya harmoni sudah menghasilkan sesuatu yang sudah
terbina, peneguhannya sangat
dibutuhkan.

Kontekstualisasi
Gerakan Patri
Upaya meneguhkan budaya
harmoni tentunya tidak terlepas
dari sebuah usaha menjaga dan
memperbarui langkah-langkah
organisasi. Langkah-langkah
pembaruan tersebut akan saya
lakukan dalam kapasitas sebagai
ketua Patri terpilih di Provinsi
Lampung yaitu dengan memperbanyak derivasi makna transmigrasi. Derivasi ini tidak boleh
lagi bermakna tunggal sebagai
bentuk perpindahan penduduk
yang diwariskan kolonial dalam
bentuk kolonisasi. Akan tetapi,
dia harus bermakna secara
diaspora baik dalam konteks
perubahan mental manusia
maupun perubahan lingkungan.
Artinya suatu gerakan dari yang
tidak ada (natural) menjadi se

suatu yang ada (kultural).
Sudah menjadi konsekuensi
logis ketika berbicara masalah
Patri, publik pasti menangkapnya dalam makna kata sejarah
transmigrasi sebagai kata tunggal. Hal ini juga tidak menjadi
masalah karena terkait pengetahuan konvensional. Tingkat
pengetahuan konvensional juga
dilatarbelakangi sejarah migrasi
fisik eksploitasi tenaga manusia.
Konteks kolonisasi ini sebenarnya berawal dari pemikiran
yang baik atau yang dikenal
dengan politik etis. Namun,
praktiknya program kolonisasi
lebih menyimpang dari makna
politik etis yang sebenarnya atau
mengarah kepada eksploitasi
tenaga manusia untuk memperluas lahan pertanian.
Pada makna transmigrasi pascakolonial atau secara massif pada
masa Orde Baru, pola perluasan
area pertanian mulai dikaitkan
dengan kepedulian terhadap ke
sejahteraan masyarakat. Sebab itu,
isu-isu perpindahan penduduk ini
lebih populis mengarah kepada
perbaikan kualitas rakyat miskin di Pulau Jawa. Namun, pola
tersebut mulai bermasalah ketika
budaya dikenalkan dalam makna
tunggal atau tersistem pada suatu
budaya sehingga transmigrasi
lebih dilihat secara politis sebagai
aspek stabilitas nasional. Dalam
praktiknya beberapa masyarakat
melakukan penyesuaian diri
dan mampu beradaptasi dengan
masyarakat setempat.
Kepedulian negara terhadap
perbaikan kualitas hidup rakyat
dan kemampuan masyarakat
dalam beradaptasi dengan penduduk setempat menjadi landasan Patri selanjutnya. Dalam
konteks ini, Patri lebih melihat
makna transmigrasi sebagai
anak bangsa yang berdiaspora
tidak hanya dalam fisik manusia,
akan tetapi juga dalam progresivitas budaya. Manusia yang
berdiaspora tidak hanya terpaku
dalam suatu suku, tetapi be-

ragam suku yang ada, baik pendatang maupun suku setempat.
Dalam konteks Lampung, heterogenitas etnis, kepercayaan,
dan keramahan suku Lampung
melambangkan sebuah harmoni
dalam masyarakat yang integral,
saling menerima, saling menghormati, saling memberi, dan
memberikan kepastian kemajuan daerah Lampung. Sebab
itu, dalam makna ini Patri akan
lebih bergerak secara dinamis
dan progresif.

Meneguhkan Harmoni
Secara demografis, keragaman
masyarakat Lampung secara
alamiah telah menunjukkan
bakat harmoni. Bakat yang sudah ada ini tidak akan bertahan
lama kalau tidak dirawat secara
kolektif. Potensi konflik selalu
akan muncul karena konflik
itu sendiri selain bersifat nyata,
juga bersifat laten. Faktor-faktor
konflik yang mengancam keharmonisan biasanya lebih bermuara dari persoalan ekonomi,
potensi-potensi yang lain biasa
datang kemudian dan biasanya
saling menumpangi.
Untuk sementara ini, Lampung sudah terbukti terjaga
keharmonisannya. Salah satu
potensi positif Lampung adalah
masyarakatnya yang majemuk,
bahkan Lampung tergambarkan sebagai Indonesia mini.
Untuk keselarasan harmoni ini
perlu dilakukan pemberdayaan
ekonomi, kepastian hukum dan
peningkatan taraf pendidikan.
Keterkaitan dengan ini, Patri
dalam menjaga harmoni budaya
dan membangun sebuah peradaban yang menganggap dan
mengakomodasi semua entitas
sebagai kelompok yang berguna. Patri Juga berfungsi dalam
memperkokoh bangsa ini untuk
mener ima keanekaragama n
sebagai fondasi bangsa.
n Tulisan Ini Pernah dimuat
di Lampung Post
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Workshop Robotik Sebagai
Produk Pembelajaran Sains

P

rodi Pendidikan Fisika
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Raden
Intan gelar workshop Robotic on
Education dengan tema Teknologi
Robotika Sebagai Inovasi Kreativitas
Generasi Muda. Kegiatan ini diikuti
mahasiswa prodi fisika yang berjumlah 55 mahasiswa meliputi semester
2, 4 dan 6.
Narasumber workshop tersebut
yaitu Dosen Fakultas Tehnik Jurusan Teknik Elektro Universitas
Lampung Mona Arif Muda ST MT.
Ketua prodi Pendidikan Fisika Dr
Yuberti MPd mengatakan, workshop
robotic tersebut merupakan kali
pertama yang diselenggarakan di
UIN khususnya di prodi Pendidikan
Fisika.
“Tujuannya diantaranya prodi

mengharapkan ada produk pembelajaran sains. Produk dari mahasiswa
berupa robot, yang nantinya akan
dipergunakan untuk publish ilmiah
nasional,” kata Yuberti.
Ketua prodi ini berharap, mahasiswa peserta workshop dapat membuat 2 unit robot hasil
dari dari kegiatan tersebut. “Agar
kreativitas dan inovasi mahasiswa
tertuang pada kegiatan workshop
ini ya harus ada hasil berupa robot,”
ungkapnya.
Tujuan jangka panjang, prodi
menargetkan minimal dalam satu
semester ada produk robot yang
dihasilkan mahasiswa. Selain itu, robot yang diproduksi nantinya harus
mencirikan UIN atau ada distingsi
sebagai perguruan tinggi islam.
“Nilai UIN harus ada. Misalnya ke

depan dapat di produksi robot yang
bisa mempraktekkan sholat. Atau
fungsi-fungsi dari robot lainnya seperti mengeluarkan suara dan nada
dasar,” imbuh Yuberti.
Menurutnya, target pembuatan
robot tersebut harus orisinil karya
nyata dari mahasiswa. “Meskipun
sederhana (robotnya), tapi ada nilai
yang lebih tinggi yaitu karya sendiri,”
tambahnya.
Workshop tersebut merupakan
rangkaian dari Semarak Expo Fisika
2018 yang berlangsung 23-27 April
2018 di FTK dan Lingkungan UIN
Raden Intan Lampung. Selain workshop, kegiatan lainnya yaitu seminar
nasional, lomba cepat tepat jenjang
MA/sederajat, lomba da’i dai’ah,
lomba adzan, pameran media pembelajaran sains dan lain-lain. (NF)
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Seleksi Petugas Haji

Makin Moderen Dengan CAT

K

omisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)
dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agam amengapresiasi pro
ses seleksi petugas haji menggunakan sistem
Computer Assisted Test (CAT).
“Proses seleksi petugas haji tahun ini sudah
lebih baik, termasuk menggunakan sistem
Computer Assisted Test (CAT), sehingga bisa
lebih objektif dan transparan,” ujar Komisioner
KPHI Imam Addaruquthni disela pengawasan
proses seleksi petugas haji di Asrama Haji
Pondok Gede, Selasa (24/04/2018).
Menurutnya, selain menggunakan CAT,
materi wawancara terkait sejumlah hal
terkait haji dinilai juga penting bagi calon
petugas haji, karena objektivitas dan transparansinya ada di situ.
“Karena itu, saya berharap petugas haji
tahun ini lebih berkualitas di banding sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung jumlah petugas haji
yang kurang proporsional dengan jumlah
jemaah haji sebanyak 221.000 orang. Tapi
dengan optimalisasi teknologi informasi
yang ada dalam penyelenggaraan haji,
koordinasi antar petugas haji bisa mengoptimalkan perangkat teknologi.
“Kita optimis, meski jumlah petugas haji
dinilai kurang memadai namun dengan
optimalisasi teknologi informasi akan bisa
lebih efisien,” katanya.

Hal senada disampaikan Inspektur
Wilayah I Inspektorat Jenderal Kusoy yang
menilai pelaksanaan seleksi haji dengan
CAT dinilai lebih baik dalam meningkatkan
transparansi.
“Seleksi petugas haji tahun ini yang dilangsungkan di tingkat Kabupaten/Kota,
Provinsi dan di tingkat pusat menggunakan
sistem baru CAT, ini merupakan salah satu
kemajuan dan inovasi Ditjen Penyelenggara
an Haji dan Umrah,” ujarnya
Ia mengatakan, Itjen terus mengawal proses ini sejak tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi
dan pusat, dan dilakukan dalam kerangka
menghasilkan petugas yang profesional.
Seleksi petugas petugas yang akan tergabung
dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
(PPIH) Arab Saudi tahun 1439H/2018M berasal dari unsur Kemenag dan instansi terkait
yaitu TNI dan Polri berjumlah 276 orang.

Umrah Rp20 Juta
Kementerian Agama telah menetapkan
besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar
Rp20juta. Penetapan ini tertuang dalam
Keputusan Menteri Agama No 221 tahun
2018 tentang BPIU Referensi. “KMA BPIU
Referensi sudah terbit per 13 April 2018. Kini
sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp20juta,”
terang Direktur Umrah dan Haji Khusus Arfi

Hatim di Jakarta, Selasa (17/04/2018).
Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kementerian Agama dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian
kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU). Pengawasan yang dilakukan
utamanya terkait layanan yang diberikan kepada jemaah umrah yang harus memenuhi
standar pelayanan minimal.
“BPIU Refenresi menjadi pedoman peng
awasan, klarifikasi, sekaligus investigasi
terkait harga paket umrah yang ditawarkan
PPIU,” ujarnya.
Bagi PPIU, BPIU Referensi juga bisa
digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan
minimal. Sebab, PPIU dalam menetapkan
biaya umrah memang harus sesuai standar
pelayanan minimal.
“Bagi masyarakat, BPIU Referensi berguna
sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,” tandasnya.
Biaya referensi ini, lanjut Arfi, dihitung
berdasarkan standar pelayanan minimal jemaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan,
selama di Arab Saudi. Untuk transportasi,
dihitung dari Bandara Soekarno Hatta ke
Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara
Soekarno Hatta.
“BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika
ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah
besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” jelasnya.
“Laporan dilakukan sebelum penjualan
tiket umrah kepada jemaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi,
akomodari, bimbingan, kesehatan, perlin
dungan, dan administrasi,” lanjutnya.
Arfi menegaskan, terbitnya KMA BPIU
Referensi ini akan menjadi pedoman dasar
Kemenag dalam melakukan pengawasan kepada PPIU. BPIU Referensi ini juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan
Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh)
yang sedang dikembangkan Kemenag.
“Kami minta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota
untuk melakukan pengawasan yang ketat
terhadap harga dan paket yang ditawarkan
PPIU dengan mempedomani KMA ini,”
tandasnya. (kemenag)
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UIN - BPJS Ketenagakerjaan
Jalin Kerjasama Jaminan Sosial

U

IN Raden Intan Lampung lakukan kerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan yang ditandai
dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di
ruang seminar rektorat, Kamis (25/1).
MoU ini ditandatangani langsung oleh
Rektor UIN Raden Intan Prof Dr Moh
Mukri MAg dan Kepala BPJS Bandar
Lampung Heri Subroto.
Kerjasama tersebut sebagai upaya
untuk melaksanakan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga
kerja kontrak di lingkungan UIN
Raden Intan Lampung. Tenaga kerja
kontrak di UIN berjumlah 284 orang
terdiri dari dosen, tenaga administrasi, satpam dan tenaga kebersihan.

Rektor UIN menyambut baik kerjasama
ini. “Kami ingin mewujudkan rasa aman
dan nyaman untuk seluruh warga kampus UIN. Begitupun untuk keluarganya,”
katanya saat memberikan sambutan pada
penandatangan MoU tersebut.
Mukri mengungkapkan, dalam
pengembangan kampus UIN Raden
Intan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan lembaganya
saja, tetapi juga SDM. “Kami juga
ingin meningkatkan kualitas dan
kesejahteraan SDM di kampus ini.
Diantaranya yaitu dengan mengikutsertakan pada jaminan kesehatan dan
ketenagakerjaan ini,” ujarnya.
Kepala BPJS Bandar Lampung
juga menyampaikan bahwa BPJS
merupakan hasil transformasi dari PT

Jamsostek (Persero). “Perubahan dari
Jamsostek ke BPJS yaitu per-1 Januari
2014. Dari semula BUMN (Badan
Usaha Milik Negara) menjadi Badan
Hukum Publik,” ungkap Heri.
Heri menjelaskan, poin-poin dalam
MoU tersebut tidak terlepas dari tugas
dan fungsi BPJS ketenagakerjaan.
Poin tersebut diantaranya yaitu
program jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, jaminan pensiun,
dan jaminan hari tua.
Heri mengapresiasi UIN Raden
Intan karena memiliki perhatian
terhadap para pekerjanya. “UIN ini
merupakan PTN (Perguruan Tinggi
Negeri) pertama di Lampung yang
MoU dengan BPJS ketenagakerjaan,”
pungkasnya. (NF)
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UIN, UKM dan UPM Perkuat

Kerjasama Publikasi Internasional

U

IN Raden Intan Lampung jalin
kerjasama dengan b eberapa
kampus di Malaysia yang
memiliki beberapa jurnal yang sudah
terindeks Scopus dan Thomson Return
yakni Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM) dan Universiti Putra Malaysia
(UPM). Kerjasama itu dalam rangka
meningkatkan mutu publikasi ilmiah
menuju publikasi internasional.
Kerjasama tersebut ditandai dengan
Memorandum of Agreement (MoA)
yang dilaksanakan pada Rabu (14/3)
di ruang rapat penerbitan buku dan
jurnal UKM. Prof Dr Kemal Hasan selaku Kepala Penerbitan menyatakan,
lembaga yang dipimpinnya sudah
banyak menerbitkan buku dalam berbagai bidang dengan
berbagai macam penulis, baik dari pihak internal maupun eksternal
UKM.
“Kampus kami
memiliki 8 jurnal yang
sudah terindex Scopus. Pertahun terdapat
100 buku dalam bahasa
Melayu dan Inggris.
Buku yang ditulis oleh
dosen tidak mesti hasil penelitian,” ujarnya
kepada pihak UIN saat
sharing p
 engalaman.
Ia juga mengatakan,
di lembaganya terdapat
6 editor tetap, 4 editor
buku dan 2 editor jurnal. “Jika ingin
jurnalnya bisa menembus Scopus, salah
satunya adalah sitasi. Harus banyak
sitasi, minimal 100 sitasi jurnal Scopus
baru bisa mendaftar ke Scopus. Website kami berdiri sendiri tidak menyatu
dengan kampus,” kata Kemal.
Selain kelembagaan di bidang penerbitan, UIN juga menjalin MoA dengan
Institut Alam dan Tamaddun Melayu
UKM. MoA yang ditandatangani Wakil
Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama Prof Dr Syaiful Anwar

MPd dengan Direktur ATMA Prof Dr
Sufyan Hussin menghasilkan kerjasama
dalam hal tukar menukar naskah, editor
dan reviewer.
“Saya bersedia menjadi editor jurnal
yang terbit di UIN Raden Intan sesuai
dengan kepakaran saya dalam kajian
alam dan tamadun Melayu,” terang Sufyan.
Hubungan komunikasi antara pimpin
an UIN Raden Intan Lampung dengan
pimpinan UKM sudah terjalin baik sejak
lama. Akademisi UIN dengan akademisi
UKM sudah salin menjalin hubungan
dan berkolaborasi dalam beberapa
bidang.
Desember 2017, Prof Sufyan diundang
sebagai salah satu narasumber acara

tim ke UKM dalam rangka belajar dan
berbagi pengalaman dalam manajemen
jurnal. “23 jurnal UIN bisa mengikuti jejak UKM dalam menyerap pengalaman
dalam mengelola jurnal,” ujarnya Kepala
Mahad Aljamiah UIN ini.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof Dr
Syaiful Anwar MPd juga mendiskusikan
peluang mengadakan kolokium bersama antara ATMA dengan mahasiswa
pascasarjana UIN Raden Intan.
Menurut Syaiful, saat ini UIN Raden
Intan sudah membangun jejaring
kerjasama perguruan tinggi. Tidak lagi
hanya di Asia Tenggara tetapi juga di
Eropa seperti Leiden University di Belanda dan University of London di Bri-

penulisan artikel standar Scopus bagi
dosen di UIN Raden Intan. Kegiatan
itu juga dijadikan kolaborasi dalam hal
penulisan dan publikasi ilmiah.
MoA yang dihasilkan dari pertemuan
ini, diantaranya jurnal berbasis komunikasi yang sudah terindeks Scopus
akan mengeluarkan spesial isu yang
dijalin antara UKM dan UIN Raden Intan
Lampung.
Ketua Project Implementation Unit
Islamic Devepoment Bank (PIU IDB)
Kamran MSi mengatakan, kedatangan

tania Raya. “Jejaring ini dibentuk salah
satunya untuk memperkuat kapasitas
akademik dan pelaksanaan tri dharma
perguruan tinggi yang diemban UIN
Raden Intan,” jelasnya.
“Transformasi UIN Raden Intan memberikan kesempatan pengembangan
kelembagaan dan juga mendapatkan
dukungan dari IDB untuk penguatan
sarana dan pengembangan akademik.
Dalam rangkaian itu, para pengelola jurnal
bersama-sama untuk berdiskusi dengan
Penerbit UKM,” tambah Syaiful. (NF)
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UIN Tingkatkan Layanan
TIK dan Transportasi

U

ntuk meningkatkan pelayanan dalam bidang
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK), UIN Raden
Intan gandeng PT PGas Telekomunikasi Nusantara (Pgas Com)
sebagai mitra.
Kerjasama tersebut ditandai
dengan penandatanganan nota
kesepahaman antara UIN Raden
Intan Lampung dengan anak
perusahaan BUMN Perusahaan
Gas Negara (PGN) tersebut tentang pengembangan infrastruktur dan layanan TIK di ruang
seminar rektorat, Kamis (26/4).
Wakil Rektor (WR) III Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama
Prof Dr Syaiful Anwar MPd
mengatakan bahwa penajajakan
antara kedua belah pihak sudah
lama dilakukan. “Kita sudah
rintis kerjasama ini dan akan
segera kita wujudkan. Dampak
dari kerjasama ini akan luar
biasa. Karena kita akan menggunakan internet (sistem) yang
terpadu,” ujarnya saat menyampaikan sambutan yang mewakili
rektor.

Ia mengatakan, UIN memang
sedang banyak kerjasama
dengan banyak pihak. Hal tersebut dilakukan untuk akselerasi
peningkatan mutu dan layanan
di UIN Raden Intan Lampung.
“Kerjasama hari ini untuk
memperkuat pelayanan kita
(UIN), BLU, bisnis center, dan
lain-lain. Ke depan, pola pembinaan kemahasiswaan kita akan
menggunakan sistem online. Begitu untuk satker-satker (satuan
kerja) kita (UIN). Harapannya,
ke depan semua layanan berbasis sistem yang terpadu,” tambah
Syaiful.
Hal senada diungkap Direktur Teknik dan Komersial Pgas
Com Larassetyo Wibowo. Ia
mengatakan, zaman sekarang
TIK sudah menjadi kebutuhan
masyarakat termasuk mahasiswa. “Kami (Pgas Com) tidak
hanya memperkuat jaringan,
tetapi juga sistem aplikasi terpadu,” lugasnya.
Dengan sistem terpadu tersebut diharapkan tidak ada lagi
perbedaan data. Saat ini Pgas

Com sedang mengembangkan
video streaming. “Jadi perkuliah
an nantinya bisa dengan online.
Dosen dan mahasiswa tidak
bertemu langsung. Perkuliahan
juga bisa dengan waktu yang
berbeda,” pungkas Wibowo.

Transportasi
Sehari sebelumnya, Rektor
UIN Raden Intan Lampung
teken kerjasama dengan Direktur Utama PT Trans Lampung
Utama (TLU) di ruang Rektor,
Rabu (25/4).
Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri
MAg menyambut baik kerjasama
tersebut. Menurutnya, tumbuhnya jumlah mahasiswa tentu
dibarengi dengan kebutuhan
lainnya termasuk transportasi.
“Kami (UIN) pada prinsipnya
welcome, karena kita pastinya
butuh pihak lain untuk memajukan lembaga,” ucap rektor
di hadapan pihak PT TLU dan
pimpinan UIN yang hadir dalam
acara penenadatangan MoU
tersebut.
Lebih lanjut, Prof Mukri men-

jelaskan bahwa secara kelembagaan harus memberi manfaat
untuk umat. “Saya sudah melihat bahwa Trans sudah membuktikan pelayanan yang baik.
Apalagi jika Trans Lampung
memberikan harga terjangkau
dan bersahabat untuk mahasiswa maupun warga kampus
UIN,” ungkapnya.
PT TLU merupakan anak per
usahaan dari BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU). Direktur
Utama PT LJU Andy Jauhari Yusuf
MM MBA mengaku, sebagai per
usahaan milih daerah tentunya
butuh kerjasama dengan banyak
pihak untuk pengembangan
pembangunan daerah.
“Para pemimpin stakeholder
seperti kampus kami ajak kerjasama. Karena hal itu juga untuk meningkatkan ekonomi di
Lampung juga sedang tumbuh,”
kata Andi.
Ia pun menjelaskan bahwa
Trans Lampung (TLU) trus
melakukan perbaikan. “Jika
banyak keluhan kepada kami,
ini menjadi evaluasi dan harus
kami perbaiki. Karena pengelolaan transportasi harus meng
utamakan kenyamanan dan
keamanan,” pungkasnya.
Kerjasama ini meliputi penyediaan jasa transportasi untuk
dari pihak Trans untuk kebutuh
an UIN, rute bis Trans yang melewati UIN, rental mobil kepada
pihak UIN, jasa asistensi bandara
serta kegiatan-kegiatan lain yang
saling mendukung. (NF)
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UIN Bangun Sinergisitas
dengan Pondok Pesantren

U

ntuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (ulil
ilmi), intelektualitas (ulil albab),
spiritualitas (ulil abshar), integritas
iman, takwa dan akhlaqul karimah
(ulin nuha) serta kemampuan daya
saing dalam rangka menjawab
tantangan global, UIN Raden Intan
jalin kerjasama dengan 5 pondok
pesantren.
Kerjasama tersebut ditandai dengan
penandatangan nota kesepahaman
antara Rektor UIN dengan para pemangku (pengasuh) 5 pondok pesan
tren yaitu Pondok Pesantren Modern
Darussalam Gontor 9, Pondok pesan
tren Al Hikmah, Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin, Pondok Pesantren
Diniyah Putri dan Pondok Pesantren
YPPTQ MH di ruang seminar rektorat
UIN, Rabu (25/4).

Kerjasama yang diinisiasi oleh
Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama (FUSA) ini bertujuan untuk
membangun sinergisitas antara
UIN dengan pondok pesantren
sehingga mampu menciptakan
cendikiawan-cendikiawan muslim
yang mumpuni.
Dekan FUSA Dr Arsyad Sobby
Lc MA menjelaskan ruang lingkup
kerjasama ini yaitu di bidang Pendidikan, Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan
Teknologi Informasi dan hal-hal lain
yang di sepakati.
Dalam sambutannya, Rektor UIN
Prof Dr Moh Mukri MAg mengapresiasi kerjasama tersebut dan meng
instruksikan agar segera di follow up
dengan aksi-aksi nyata. “Harus ada
sinergisitas antara pondok pesantren

dengan perguruan tinggi, agar lebih
banyak bermanfaat untuk umat”
sambut rektor.
Dalam membangun lembaga pendidikan harus ada dua persyaratan
yang harus di penuhi yaitu kerja
keras yang dilandasi dengan konstruksi fikir yang jelas dan ada ghiroh
(semangat) dalam semua kegiatan.
“jadi tidak boleh setengah-setengah
dalam membangun lembaga pendidikan,” pesan rektor.
Hadir dalam acara penandatangan
an MOU tersebut perwakilan dari
masing-masing pondok pesantren
antara Lain Drs KH Basyarudin
Maisir (Al Hikmah), KH Haryanto
Abdul Jalal (Gontor), KH Ahmad
Rafiq Udin SAg MSi (Ushuluddin),
Hj Lutfia Syukur SPd (Diniyyah
Putri) dan KH M Mubalighin Adnan
(YPPTQ). (HI/NF)
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2021 UIN Targetkan
Terakreditasi A

U

ntuk mendapat gambaran terkait
proses dan strategi yang di lakukan UIN untuk meningkatkan
mutu dan layanan, tim redaksi majalah
Raden Intan News mewawancarai Ketua
Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN
Raden Intan Lampung Dr Deden Makbuloh MPd. Redaksi melakukan penyuntingan minor pada hasil wawancara untuk
memudahkan membaca. Wawancara
dilakukan Senin (23/4) di ruang kerja
Ketua LPM Gedung ICT UIN. Berikut hasil
wawancaranya:
Visi UIN 2025 kelas internasional?
2035, menjadi rujukan internasional.
Akreditasi UIN saat ini masih B, apa
syarat untuk mencapai A?
Syarat untuk mencapai A ialah terpenuhinya syarat yang ada di BAN-PT. Ada
akumulasi 7 standar syarat untuk penilai
an akreditasi. Pertama, kaitan dengan visi
misi

itu sendiri. Kedua, berkaitan dengan tata
kelola dan manajemen. Ketiga, berkaitan
dengan dosen. Keempat, berkaitan
dengan mahasiswa. Kelima, berkaitan
sarana prasarana. Keenam, berkaitan
dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan ketujuh, berkaitan
kerjasama dan terkait dengan kurikulum.
Sehingga, dari 102 butir dari instrumen
pertanyaan yang ada di BAN-PT, jika
terpenuhi maka dengan sendirinya akan
mempengaruhi peringkat akreditasi.
Syarat Itu untuk prodi atau
universitas?
Universitas dan Prodi.
Jadi (akreditasi) universitas itu bukan
akumulasi dari
prodi-prodi?
Tidak.
Akre ditasi

prodi hanya salah satu yang dinilai, jadi
hanya satu butir dari 102 pertanyaan.
Berapa yang akreditasi A, berapa yang B,
berapa yang C, itu satu pertanyaan dari
102 pertanyaan.
Bukan misalnya, 50 persen (prodi)
A, universitas bisa menjadi A?
Tidak. Prodi baru 2 yang terakreditasi A,
institusinya bisa juga langsung A. Asalkan
terpenuhi 7 standar yang ada di BAN-PT
tersebut. Jadi bukan karena akreditasi
prodinya. Bukan akumulasi.
Tetapi di dalam renstra UIN kita sudah
merancang untuk sampai pada rujukan
internasional itu, kita menargetkan di
2019 30 persen prodi terakreditasi A.
Kemudian sampai di 2025 target kita ke
AUN-QA (Asean University Network
Quality Assurance) untuk masuk ke
dalam jaringan Asean. Di situ lah kita
menyiapkan 60 persen akreditasi A
untuk prodi. Sementara target institusi A, akan kita wujudkan di 2021.
Sejauh ini sudah berapa
prodi yang A, B dan C?
Sekarang ini yang sudah A di
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
(FTK) yang terakhir ini secara
SK (Surat Keputusan) BAN-PT
baru 1 prodi. Satu lagi
(Prodi Akreditasi A)
di Fakultas Syariah
(FS). Tetapi yang
lainnya sekarang sedang
proses (re)
akreditasi.
Target tahun ini,

wawancara
akreditasi A itu 12 dari 27 prodi di S1.
Kalau seluruhnya dengan S2 dan S3
UIN punya 40 prodi. Sehingga kalau
kita hitung, tahun ini kita menyiapkan
akreditasi 30 persen dari seluruh prodi
bisa akreditasi A.
Jadi tahun ini (re)akreditasi semua
prodi?
Tidak semua. Tetapi ada sekitar 15 prodi
yang harus reakreditasi di tahun ini.
Data yang akan reakreditasi ada?
Ada. Yang akan reakreditasi di Tarbiyah (FTK) ini ada 4 prodi, Syariah (FS)
3 prodi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) 3 prodi dan di Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA)
ada 5 prodi yang harus akreditasi tahun
ini. 2 sedang berjalan yaitu prodi Ilmu
Alquran dan Tafsir yang baru visitasi dan
prodi Psikologi Islam sedang menunggu
visitasi. 3 lainnya (prodi di FUSA) sedang
proses submit.
Kalau FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis)?
FEBI 1 prodi yang sedang dipersiapkan.
Itu prodi Ekonomi Syariah.
Tarbiyah apa saja?
Di tarbiyah BKPI (Bimbingan Konse
ling Pendidikan Islam), PBA (Pendidikan
Bahasa Arab), PAI (Pendidikan Agama
Islam) dan MPI (Manajemen Pendidikan
Islam). Yang sudah keluar akreditasinya
BKPI dan PAI. PAI (akreditasi) A dan BKPI
B. Sekarang menunggu hasil dari BAN-PT
untuk MPI dan PBA.
Kalau Dakwah (FDIK) prodi apa
saja?
Prodi Manajemen Dakwah (MD),
Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), dan
Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).
Prodi BKI (Bimbingan Konseling Islam)
juga sedang diusahakan. Tetapi BKI kan
masih lama, kalau mau di reakreditasi
juga bisa saja.
Kalau syariah 3 prodi, Al-Akhwal AlSyakhshiyahkul Syasiah (AS/Hukum Kelurga), Siyasah (Hukum Tata Negara) dan
Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).
Kemudian di UShuluddin (FUSA) 5 Prodi,
IAT, Psikologi Islam, Studi Agama-Agama,
Aqidah dan Filsafat Islam serta Pemikiran

Edisi XViii tahun 2018

Politik Islam. Dan yang di Pascasarjana
(PPs) itu prodi PAI sedang submit, setelah
itu ada prodi PMI S2, yang S3 (PMI) sudah.
Kemudian Hukum Keluarga dan Hukum
Ekonomi Syariah untuk S2, yang S3
(Hukum Ekonomi Syariah) masih lama.
Prodi MPI tahun ini (Akreditasi), habisnya tahun depan tapi akan dimajukan
reakreditasinya.
Hukum keluarga S3 sudah keluar
hasilnya?
Sudah. Akreditasi B. PMI S3 juga sudah
keluar, nilainya B. Sedang MPI nya yang
sedang dipersiapkan. Makanya tahun ini
sedang tahun akreditasi bagi UIN.
Apa kendala dalam proses
akreditasi?
Kendala utama itu dosen. Jadi kita masih
kurang dosen. Kalau dilihat dari rasio jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Tetapi
secara kasus perprodi, ada yang justru
mahasiswanya sedikit dosennya banyak.
Dosennya minimal 6 saja, rasionya terlalu
boros. Dosen 6 itu, minimal untuk satu
program studi. Kalau dosennya 6, 6x30,
berarti jumlah mahasiswanya minimal
180 mahasiswa diprodi itu. Nah sekarang
untuk mencapai A, ada prodi yang jumlah
mahasiswanya sedikit.
Jadi berapa rasio perbandingannya?
Idealnya 1:30. 1 banding 29-32. Ini adalah perbandingan ideal untuk perguruan
tinggi dalam konteks akreditasi prodi.
Ta p i u n i v e r s i t a s j u g a s a m a
rasionya?
Ya. Universitas juga sama, total secara
keseluruhan 1:29-32. Di UIN ini kalo di
total perbandingannya kita masih 1 ban
ding 50. Karena kita punya dosen 278.
Itu dosen tetap? Yang dosen kontrak
tidak dihitung?
Yang kontrak tidak dihitung. Karena
kita menghitung dosen yang punya NIDN
(Nomor Induk Dosen Nasional).
Kalau (dosen) kontrak punya
NIDN?
Nah artinya bukan kontrak lagi. Dia
sudah dosen tetap non-PNS (ASN).
Ini yang sedang di proses (dosen

tetap non-ASN)?
Ya sedang di proses. Mungkin dalam
waktu dekat ini kita akan memproses
NIDN bagi dosen-dosen yang sudah
ditetapkan dosen tetap non-PNS.
Selain kendala dosen apalagi?
Untuk saat ini, karena memang porsi
untuk akreditasi ini adalah karya-karya
dosen, jadi untuk mencapai A ini utamanya adalah karya dosen. Terutama di
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).
Untuk saat ini, HAKI masih minim dikita
(UIN). Tetapi mulai tahun ini sedang
dianggarkan perolehan HAKI sekitar 40an juta mulai tahun ini. Dan posisinya,
karena anggaran tahun ini maka prodiprodi yang sedang berjalan reakreditasi /
visitasi tentu tidak dapat mengambil atau
belum bisa menikmati HAKI-HAKI yang
sedang dipersiapkan. Karena belum terbit
sertifikat HAKI-nya dari Kementerian
Hukum dan HAM.
Tapi tidak menutup kemungkinan
kan pak, dosen-dosen di prodi yang
sudah atau sedang akreditasi ini ikut
proses HAKI ini?
Tetap, itu terbuka untuk seluruh
dosen.
Karena itu (HAKI) bisa pengaruh
terhadap penilaian universitas kan?
Ya. Nanti akan kita pergunakan
untuk akreditasi universitas secara
keseluruhan.
Jadi 2021 baru digunakan?
2021, kita akan terkumpul insyaAllah
HAKI yang cukup banyak. Itu target
reakreditasi universitas 2021. Target A.
Mahasiswa berpengaruh terhadap
akreditasi?
Mahasiswa banyak. Aspek yang (paling)
berpengaruh dari mahasiswa adalah
prestasi mahasiswa. Kita butuh prestasi
mahasiswa ditingkat internasional. Yang
sekarang ini kan baru tingkat nasional.
Untuk prestasi tingkat internasional itulah
yang sekarang kita butuhkan.
Itu dalam bidang akademik dan
non-akademik?
Ya. Jadi seluruh prestasi bisa dihitung
dalam proses reakreditasi.
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Potensi Zakat Capai 217 Triliun

S

ekretaris Jenderal Kementerian
Agama Nur Syam membuka
Chief Executive Officer (CEO)
Meeting Forum Kebangkitan Zakat
Indonesia Tahun 2018. Forum ini
diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen
Bimas Islam Kemenag di Jakarta.
“Potensi zakat kita saat ini sekitar
Rp 217 Triliun. Empat kali dari anggaran Kementerian Agama. Sangat
besar sekali. Meski demikian, salah
satu problem mendasar adalah kesadaran muzakki untuk menunaikan
zakat melalui institusi zakat sangat
kecil. Mereka lebih senang berzakat
secara tradisonal dan manual tanpa
melalui lembaga zakat,” terang Sekjen
di Jakarta, Rabu (18/04/2018).
Sekjen berharap pada kegiatan ini
kali, ditemukan formula solutif dalam
menyadarkan muzakki untuk menunaikan zakat
melalui Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga
Amil Zakat (LAZ).
Menurutnya, harus
ada strategi jitu
untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat, agar menunaikan zakat
melalui lembaga zakat. Beberapa
hal yang mungkin dilakukan, antara
lain sosialisasi dan edukasi publik,
penguatan fungsi lembaga pengelola
zakat, serta pendistribusian zakat
sesuai ketentuan syari’at dan prinsip
keuangan modern yang transparan
dan dapat dipercaya.
“Hal lainnya adalah meningkatkan
kerja sama dan koordinasi dan optimalisasi pengelolaan zakat melalui
informasi teknologi bisa dicoba,” ujar
Nur Syam.
Sekjen yang dalam kesempatan
tersebut juga menjadi pembicara dan
mempresentasikan makalah berjudul
“Posisi Zakat dalam Isu Strategis Kemenag” mengatakan, jumlah muslim
Indonesia yang sekitar 87,13 % dari
total penduduk, belum bisa menge
lola potensi zakat yang ada. Meski
demikian, pengelolaan zakat tiap
tahun mengalami kenaikan
sekitar 35,84 %.
“Perkembangan pengumpulan dan pengelolaan zakat
bisa dikatakan luar biasa, lebih
tepatnya spektakuler, namun
masih minus. Karenanya, di forum inilah, mari kita bicarakan
secara serius, sehingga
menghasilkan rekomendasi yang
aplikabel dan
visibel dalam
rangka menggerakkan
perzakatan
nasional,”
kata Nur
Syam.
“Mari
kita gali,
a p a
pun itu,

 engalaman terkait kesuksesan
p
maupun pengalaman yang menjadi
hambatan, tantangan, kegagalan dan
hal negatif lainnya pada saat pengum
pulan dan pengelolaan zakat,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen
juga mengulas Dasar Hukum Zakat,
Misi Kemenag Berkenaan dengan
Zakat, Isu Utama Ditjen Bimas Islam, Fakta Zakat saat ini, Lanskap
Terkini Keuangan Syari’ah, Pertumbuhan Zakat, Infaq dan Shadaqah,
Wakaf, Tata Kelola Zakat saat ini,
Potensi Zakat, Zakat dan Wakaf dalam
Pembangunan bidang Agama, Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia,
serta Program Strategis yang harus
dilakukan dan Tantangan Pengelolaan Zakat
Sebelumnya Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen
Bimas Islam Kemenag M Fuas Nasar
mengatakan, CEO Meeting Forum
Kebangkitan Zakat Indonesia 2018,
yang mengangkat tema “Tanggung
Jawab Bersama Memajukan Dunia
Zakat Indonesia” ini digelar untuk
menyatukan berbagai elemen penentu kebijakan dan best practice
zakat di Indonesia.
“CEO Meeting Forum ini, nantinya
akan mengedepankan Posisi Zakat
dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia serta Situasi Penge
lolaan Zakat era kekinian. Forum ini
menghadirkan narasumber yang
kompeten dari berbagai lintas sektor,
baik dari dalam Kemenag maupun
dari luar, yakni: BAPPENAS, Bank Indonesia, TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan),
pakar manajemen zakat dan pakar
komunikasi. Harapan kami, semoga,
CEO Meeting Forum mampu melahirkan butir-butir bersifat solutif yang
akan diterapkan dalam rencana strategis nasional pembangunan jangka
menengah-panjang,” tuturnya.
Acara yang diselenggarakan 18 - 20
April 2018 ini diikuti oleh Kepala Bidang yang menangani zakat di Kanwil
Kemenag seluruh Indonesia, Ketua
BAZNAS Provinsi seluruh Indonesia
serta praktisi LAZ. (kemenag)
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Puisi Karya Devi Kurniawati
(Mahasiswa PIAUD Angkatan 2016)

ALANGKAH JAUH
Denyut waktu tiada hentinya
Sunyi, sepi, sembunyi ditarikan bibir
Mata sendu tiada dilihat
Sembilu koyakan rindu
Alangkah jauh,
Melaras hati disanding raga
Tiadakah kau lihat derai hujan,
Tetesnya henti tak mau
Aum suara hati
Dengarlah
Alangkah jauh dikau
Lelah diri mengejar
Lihatlah..
Hati koyak dimakan rindu,
Tiadakah kau tahu, peritnya kau buat
Belati tiada guna
Sakit hati telah merambah
Tabiatmu tiada tenangkan hari
Alangkah jauh,
Aku mengejarmu.

BELENGGU
Belenggu merantai diri ini
Ingin bebas aku dari jeratmu,
Tapi kau membuat hati gundah
Saat diri mulai menjauh
Inginku gapai bulan apa daya tangan tak
sampai,
Bebas di luar sana terus memanggilku,
Apalah diriku ini, menjauh darimu bagai
terinjak ranjau
Sikapmu membuatku jauh dari impian,
Tak sanggup diri biarkan kamu sendiri,
Diri ini bagai burung dalam sangkar
Impian jauh di langit tak berlapis dan tiada
berhujung

Inginku gapai bulan apa daya tangan tak
sampai
Impian tinggiku, tiada dapatku kejar,
Demi sahabat yang selalu gelisah saat aku
menjauh,

Bagai mengejar langit yang tak terjangkau
dan tak berbatas
Jauh diri meninggalkan semua,
Hanya untuk mendapat jawaban
Siapakah kita?

Andaikan bulan sedekat angin, akan ku peluk
ia takkan kulepas
Tapi apalah dayaku, semua sudah ditentukan
Diri bersabar menanti, hingga dikau siap
melepasku,
Dari belenggu yang sungguh
memberatkanku

Manusiakah, diri penuh dosa
Setankah, masih ada kebaikan dan taqwa
Malaikatkah, ah.. diri tak semulianya

Ah, kali ini aku akan kehilangan impianku
Demi sahabat yang selalu menjeratku
dengan belenggunya

Saat aku memandang jauh ke depan,
Tak kudapati jawaban
Tak ada siapapun, yang dapat menjawabnya
Siapakah kita?

SIAPAKAH KITA

Selalu dan selalu bertanya,
Seberapa jauh aku harus menempuh pijakan
Agar aku dapatkan jawabannya

Dari barat ke timur
Aku berjalan mencari,
Mencari sebuah kebenaran pertanyaan
Siapakah kita?
Dari desa ke kota
Diri ini terombang ambing di jalanan
Tiada arah tujuan kemana
Kemana diri ini harus berlabuh?

Kemana diri harus berlabuh,
Jika saat aku berpaling ke belakang,
Sudah tak kudapati wajah ayah bunda

Terkadang diri letih sudah
Ingin diam di sini saja,
Meski semua belum ada kebenarannya
Dimana dan kapan, akankah kutemukan
jawabnya?

42

galeri

Edisi XViii tahun 2018

Upacara Rutin 17an
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Pelantikan Kaprodi dan sekpordi

Seminar Literasi

Asesmen Lapangan Prodi BKPI
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Pelatihan Instruktur matrik

Rektor berikan penghargaan kepada pegawai
yang akan purnatugas tahun 2018

Upacara HAB di Lapangan Korpri

Rektor Pimpin Upacara Hari Amal B
di Makam Pahlawan Bandar Lampu
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kulasi Pusba

Launching SPAN-UMPTKIN oleh Menag

Bakti Kemenag
ung

Rektor sampaikan sambutan
PSR XXX

Rektor dan jajaran tinjau lokasi tanah hibah dari pemprov di kota baru
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Sukses Akademik dan
Sukses Organisasi
B

anyak orang tua menyekolahkan anak setinggi-tingginya.
Bagaimana kiat agar menjadi mahasiswa yang sukses dalam
prestasi dan berorganisasi, berikut
beberapa tipsnya.
Untuk sukses prestasi akademik
indikator utamanya adalah indeks
prestasi komulatif (IPK), rata-rata
anggota PIK aktif di organisasi dan

kegiatan dan kompetisi ilmiah,
produktif menghasilkan karya
ilmiah. Memiliki kualitas bahasa
Inggris, dan yang terpenting adalah
berpartisipasi aktif dalam kegiatan
organisasi intrakampus maupun
ekstra kampus.
Lompatan potensi sangat terasa
ketika mahasiswa aktif di organisasi
kemahasiswaan. Banyak hal yang

memiliki IPK di atas 3,00.
Mulailah dari sekarang mahasiswa berpikir dan merencanakan
menjadi mahasiswa sukses prestasi
sukses organisasi dan bermanfaat
bagi semua.
Mulai semester pertama menuliskan action plan strategic atau
rencana selama mahasiswa. Selanjutnya rencanakan semua tindakan
untuk mewujudkannya. Berjuang
untuk meraih prestasi akademik
yang baik, seperti IPK minimal cum
laude, aktif berpartisipasi dalam

dapat diperoleh di organisasi. Organisasi memotivasi teman-teman
untuk terus belajar memaknai arti
hidup.
Nanti akan mengerti arti cinta,
solidaritas, perhatian, dan pengorbanan ketika berada di organisasi.
Banyak sahabat dan saudara yang
diperoleh di organisasi.
Selain itu, organisasi membentuk
teman-teman untuk lebih percaya
diri mengarungi kehidupan karena banyak keterampilan yang
diperoleh, seperti komunikasi,

negosiasi, public speaking, membangun jaringan,berwirausaha dan
mengembangkan kemampuan
dalam pengelolaan administrasi.
Sebuah riset menyatakan bahwa
80% kesuksesan seseorang di dunia
kerja dan usaha ditentukan oleh faktor nonakademik. Artinya prestasi
akademik hanya berkontribusi
terhadap kesuksesan seseorang di
dunia kerja sebesar
20%. Berikut kiatkiat sukses meraih
prestasi tinggi dan
berorganisasi.
Ambil SKS standar
saja dan kontinu.
Pandai-pandailah
mengatur manajemen waktu jangan
sampai temanteman melewatkan
ilmu yang diberi
dosen pengajar.
Kerjakan selalu
tugas dosen tepat
waktu. Jangan
buang sia-sia
waktu teman-teman hanya untuk
bermain-main.
Rajin konsultasi dengan dosen
wali. Biasakanlah dan rajinlah
membaca buku di perpustakaan.
Berilah penghargaan terhadap diri
endiri. Kiat sukses berorganisasi :
Kenali potensi diri teman-teman,
dan manfaatkanlah dengan memilih organisasi kemahasiswaan yang
sesuai dengan bakat dan minat
teman-teman.
Jangan terbuai kehidupan yang hura-hura semata. Yakinlah Allah tidak
akan mengubah nasib suatu kaum,
kecuali kaum itu yang mengubah
nasibnya sendiri. (Q.S. Arrad: 11)
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Menjadi Dosen
Muda BERHASIL
kan intonasi suara, menjaga kontrol
kecepatan bicara dan gerakan tubuh. Jika
kamu memberikan kuliah dengan suara
monoton, maka mahasiswa akan cepat
bosan dan mengantuk. Buatlah sesekali
keras, sesekali lembut dan diselingi
dengan contoh-contoh kasus yang sangat
aktual.
Selain itu, menjaga kontak mata dengan
mengarahkan pandangan ke seluruh
mahasiswa di dalam kelas. Menekan beberapa nada bicara untuk poin materi yang
penting. Atau kamu bisa bergerak atau
berjalan mendekati mahasiswa, daripada
hanya duduk atau menyenderkan badan
ke meja.

4. Beri Waktu Mahasiswa
Bertanya

D

osen merupakan profesi yang
sangat mulia dan tidak sedikit
yang mendambakannya. Terlebih, sejak Dikti mengeluarkan peraturan
baru tentang kuota antara mahasiswa dan
dosen tetap perguruan tinggi di Indonesia,
membuat beberapa lowongan untuk menjadi dosen terbuka lebar.
Anda mungkin salah satu yang tertarik
dengan profesi dosen muda. Bagi yang
baru mendaftar menjadi dosen muda atau
sekarang tengah merintis menjadi dosen
tetap, penting untuk tahu langkah-langkah
untuk menjadi dosen yang baik, profesional dan menjadi favorit mahasiswa.
Anda perlu melakukan beberapa langkah untuk itu. Trik dan tips menjadi dosen
muda yang baik yang bisa Anda lakukan
adalah sebagai berikut :

1. Pikat Mahasiswa Sejak
Perkuliah Pertama
Ini perlu kalian lakukan. Lakukan
pengenalan kurang lebih 5 menit di awal
perkuliahan. Gunakan untuk bersapa
sederhana atau menjelaskan garis besar
materi yang akan diterangkan. Selipkan
juga humor-humor ringan sekaligus mo-

tivasi. Kamu bisa mulai dengan semangat
dan antusias, atau dengan pertanyaan
yang bisa menarik perhatian mahasiswa.
Kisah-kisah unik dan inspiratif kamu saat
menjadi mahasiswa juga bisa kamu jelaskan kepada mahasiswa

2. Siapkan Materi Kuliah
dengan Matang
Dosen jangan masuk ke ruang kuliah
tanpa menyiapkan apapun. Belajarlah lebih
dahulu pada halam harinya. buatlah list atau
ringkasan materi yang akan disampaikan.
Kamu bisa menggunakan alat bantu visual untuk menyampaikan materi, seperti
PowerPoint maupun alat bantu lainnya.
Ketika sedang mengajar, jangan menggunakan banyak singkatan yang susah
dimengerti, nantinya akan membuat mahasiswa tidak peduli dengan materi yang kamu
sampaikan. Mereka juga bosan dan justru
malah memperhatikan penjelasan dosen.

3. Presentasi Dengan
Gaya Khas
Ini sering diabaikan oleh dosen pemula.
Seharusnya, dosen harus bisa memvariasi-

Dosen perlu mendorong mahasiswa
untuk bertanya. Ini menjadi salah satu cara
untuk menjaga interaksi dosen dengan
mahasiswanya. Waktunya bisa dipilih, bisa
di awal atau di pertengahan sesi materi.
Ini juga sekaligus menguji daya tangkap
mahasiswa terhadap materi yang Anda
sampaikan.
Selain itu juga langkah ini untuk memperjelas materi kuliah dan mempertahan
kan perhatian mahasiswa. Apalagi saat
materi yang disampaikan panjang dan
kompleks serta dianggap sulit.

5. Lakukan Inovasi dan
Perubahan
Memang akan lebih nyaman jika kamu
menggunakan gaya yang sama selama
memberikan kuliah. Tetapi, kebiasaan
tersebut akan membuatmu tidak berkembang, apalagi kamu akan menjadi dosen
yang cukup lama. Anda bisa mencoba
strategi dan gaya baru untuk dosen muda.
Kembangkan cara penyampaian materi
kuliah, lebih bervariasi dan tentu saja
dinikmati mahasiswa. Perubahan ini tidak
hanya untuk kepentingan mahasiswa saja
tetapi juga untuk dirimu sendiri.

