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Pertama dan yang paling utama mari kita pan-
jatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. 
Atas berkat rahmat dan hidayahnya majalah 

ini kembali terbit di tengah-tengah kita. Tidak lupa 
mari kita sanjungkan Salawat serta salam kepada 
junjungan dan tauladan kita Rasulullah SAW. Se-
moga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat.

Alhamdulillah majalah Raden Intan News kemba-
li hadir di tengah-tengah pembaca selalu haus atas 
informasi dunia kampus. Kami yakin, kehadiran 
majalah ini selalu dinanti-nantikan baik  oleh sivitas 
akademika UIN Raden Intan Lampung maupun 
masyarakat secara luas. Tiada hari tanpa membaca, 
tiada hari tanpa memperbaharui informasi.

Banyak informasi baru yang kami hadirkan dalam 
edisi kali ini. Antara lain seputar perkembangan 
terbaru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 
(PTKIN). Pada edisi Mei-Agustus 2018 ini, redaksi 
mengangkat tema 50 Tahun UIN Berprestasi.

Tema ini kami angkat seiring dengan geliat UIN 
Raden Intan Lampung menyongsong tahun akade-
mik 2018-2019. Dalam tahun ajaran baru ini, terjadi 
lompatan yang signifikan. Animo masyarakat untuk 
masuk ke UIN Raden Intan Lampung begitu dah-

syat. Tidak hanya masyarakat Lampung, melainkan 
hampir di semua Provinsi di tanah air mendaftar-
kan anaknya ke UIN Raden Intan Lampung.

Tidak hanya itu, kami juga menghadirkan infor-
masi tengan prestasi UIN Raden Intan Lampung da-
lam bidang pengelolaan keuangan yang menempat 
peringkat dua secara nasional. Dalam edisi kali ini, 
redaksi juga mengetengahkan informasi penguku-
han dua guru besar baru yang menambah sederet 
profesor UIN Raden Intan Lampung.

Sejumlah informasi lain baik seputar kegiatan 
kampus dan luar kampus juga kami hadirkan ke-
pada pembaca. Dengan gaya penulisan yang seder-
hana dan enak dibaca, kami berharap terbitnya ma-
jalah ini dapat menambah informasi dan khasanah 
pengetahuan. Tidak hanya majalah, pembaca juga 
bisa memperbaharui informasi dan perkembangan 
perguruan tinggi melalui www.radenintan. ac.id. 

Selamat Membaca! 

Wassalamu’alaikum wr. wb.
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Assalamu’alaikum wr. wb.

Hayatul Islam, S.E
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Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 
Intan Lampung genap berusia 50 
Tahun pada Oktober 2018. Secara 

bertahap, kampus yang berdiri pada Okto-
ber 1968 ini terus menunjukkan kerja-kerja 
nyata. Hal itu dapat dilihat dari berbagai 
macam indikator yang secara perlahan tapi 
pasti, kampus yang dipimpin Prof Dr Moh 
Mukri Mag terus mengukir prestasi. Hingga 
pertengahan tahun 2018, UIN berhasil me-
nyabet sejumlah penghargaan yang cukup 
membanggakan.

Dari sisi akademik, sebanyak 6.699 ma-
hasiswa baru berhasil terpilih untuk bisa 
menuntut ilmi di UIN Raden Intan Lampung. 
Mereka masuk melalui empat jalur masuk 
UIN Raden Intan yakni Seleksi Prestasi 
Akademik Nasional (SPAN), Ujian Masuk 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 
(UM-PTKIN), Ujian Masuk (UM-Lokal)dan 
jalur Penulusuran Minat Akademik (PMA). 
SPAN dan UM-PTKIN merupakan jalur 
masuk dengan skema nasional yang lang-
sung dikelola oleh Direktorat Jenderal Pen-
didikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian 
Agama RI, dimana UIN Lampung menerima 
kuota sebanyak 6.500 mahasiswa.

 Pembagian kuota dari ketiga jalur terse-
but yaitu 50 persen jalur SPAN, 30 persen 
UM-PTKIN, dan20 persen melaluijalur 

UM-Lokal. Sementara dari jalur PMA yang 
hanya dilakukan oleh 2 Fakultas yaitu FDIK 
dan FUSA.

Dari semuajalur tersebut, total pendaftar 
mencapai 35 ribu pendaftar yang tersebar dari 
24 provinsi di Indonesia dan 2 negara. Namun, 
dengan keterbatasan yang dimiliki akhirnya 
kampus hanya bisa menerima enam ribuan 
mahasiswa. Dengan tingginya pendaftar 
tersebut, UIN Lampung menjadi PTKIN pal-
ing diminati se-Sumatra dan ranking ke tiga 
peminat terbanyak untuk nasional.

Tingginya pendaftar ke UIN Raden Intan 
karena tumbuhnya kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga Pendidikan. Untuk itu, 
UIN tetap punya kewajiban untuk terus ber-
benah, bukan hanya peningkatan kualitas 
pendidikan dan pelayanan akademik, tetapi 
juga memberikan biaya pendidikan yang 
murah dan bukan murahan.

Masih di bidang akademik, setelah ber-
transformasi menjadi UIN, cukup banyak 
prestasi dan penghargaan untuk kampus 
ini. Prestasi tersebut diantaranya dua peng-
hargaan Sinta Award dari Kemenristekdikti 
untuk peringkat ke-4 untuk produktifitas 
jurnal ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan 
(PTK) se-Indonesia dan peringkat 3 penulis 
jurnal ilmiah dengan score tertinggi. Dari 
segi mutu, dalam empat tahun terakhir UIN 

Lampung telah mendapat capaian signifikan, 
diantaranya sebagian prodi yang reakreditasi 
mayoritas mendapatkan nilai A.

Dari sisi keuangan, UIN Raden Intan Lam-
pung diganjar penghargaan sebagai PTKIN 
terbaik kedua dalam hal pengelolaan keuan-
gan. Dalam sisi menejemen, UIN melaku-
kan efesiensi dan efektivitas pengelolaan 
keuangan sehingga terjadi keseimbangan 
antara pendapatan dan pengeluara. UIN 
Lampung menjaga supaya jangan sampai 
antara pendapatan dan pengeluaran tidak 
seimbang dalam perencanaan kegiatan.

UIN Raden Intan Lampung mengalami 
peningkatan pendapatan lebih dari 250 
persen dalam 4 tahun terakhir. Di tahun 
2014 pendapatan BLU UIN Rp.26,79 Miliar, 
meningkat menjadi Rp108,2 Miliar pada 
September 2018. Capaian itu tentu didapat 
dari kerja keras, terutama dalam pening-
katan jumlah mahasiswa dan penerapan 
UKT yang lebih seimbang antara kategori 
yang paling rendah dan yang paling tinggi. 
Walaupun demikian Jumari masih mengakui 
bahwa pendapatan BLU non akademik baru 
menyumbang sekitar 10 persen dari angka 
tersebut. UIN Lampung menjadi satker 
dengan pengelolaan keuangan terbaik kedua 
setelah UIN Malang dan diatas UIN Jakarta 
yang menduduki peringkat ke tiga. 

50 Tahun 
UIN UkIr 
PrestasI
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Menteri Koordinator (Menko) 
Bidang Kemaritiman RI, Jen-
deral TNI (Purn) Luhut Binsar 

Panjaitan, mengisi kuliah umum di UIN 
Raden Intan Lampung, Selasa (4/9/2018). 
Kuliah umum ini diikuti oleh ribuan 
mahasiswa baru UIN tahun akademik 
2018/2019.

Kuliah umum dengan tema Wawasan 
Kebangsaan Mengawal Negara Kesatuan 
Republik Indonesia,  Luhut berpesan 
kepada generasi muda untuk mengawal 
dan menjaga Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan mengamalkan Pan-
casila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 
Bhineka Tinggal Ika. Menurutnya, hal itu 
penting dilakukan karena generasi muda 
merupakan generasi penerus bangsa 
yang dimasa mendatang akan menjadi 
pemimpin negara Indonesia.

“Generasi muda merupakan gar-
da terdepan bagi pem bangunan 
bangsa. Untuk itu saya menghim-
bau kepada generasi muda mam-
pu mengamalkan Pancasila dan 
UUD 45,” ujarnya dihadapan pe-
serta kuliah umum.

Menko melanjutkan, 
generasi muda juga 
h a r u s  m e m i l i k i 
karakter yang baik 
sehingga dapat 
diteladani orang 
lain. “Generasi 
penerus bangsa 
t i d a k  h a n y a 
bermodalkan 

kecerdasan saja me-
lainkan harus menjadi 
manusia berkarakter,” 
kata Luhut.

Dia pun berharap ke-
pada mahasiswa yang 
hadir agar dapat men-
jadi manusia yang baik 
dan bisa membawa In-
donesia lebih maju lagi. 
Di kesempatan itu pun, 
Luhut juga menyam-
paikan perkembangan 
ekonomi Indonesia dan 
dunia saat ini.

Sebagai  narasum-
ber utama, Menko Bi-
dang Kemaritiman ini 

didampingi oleh 
Rektor UIN Raden Intan Lam-

pung Prof Dr H Moh Mukri 
MAg. Hadir juga pada ku-
liah umum tersebut para 
pejabat di lingkungan UIN, 
tokoh masyarakat serta 
tamu undangan lainnya.

Rektor UIN men-
gatakan, had-

irnya Menko 
Bidang Ke-

maritiman 
u n t u k 
berbagi 

pengalam an dan pengetahuan kebang-
saan kepada mahasiswa baru tahun aka-
demik 2018/2019. Menurutnya, wawasan 
kebangsaan sangat penting disampaikan 
kepada mahasiswa untuk mendapatkan 
perspektif baru dalam implementasi 
menjaga kedaulatan NKRI, mengamalkan 
Pancasila dan UUD 1945.

“Materi mengenai wawasan kebangsaan 
yang dibagi kepada mahasiswa di UIN oleh 
Menko Kemaritiman ini, mampu mencerah-
kan wawasan generasi muda dalam me-
maknai arti kebangsaan dalam membawa 
bangsa lebih maju, menjadi modern dan 
bermartabat,” tutur Prof Mukri.

Dihadapan Menko Bidang Kemariman 
tersebut, Prof Mukri pun menyampaikan 
bahwa provinsi Lampung seperti miniatur 

Indonesia. “Bagi kami, NKRI harga 
mati. Sekarang tugas kita bersama 

untuk mengembangkan dan mema-
jukan bangsa ini,” tambahnya.
Salah satu peserta kuliah umum, 

Nurbaiti, mengatakan, kuliah umum 
yang diikuti tersebut sangat penting guna 
menambah wawasan dan ilmu penge-
tahuan mahasiswa. Selain memperoleh 
ilmu pengetahuan, menurut mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu, 
kuliah umum mengenai kebangsaan 
dan NKRI juga mampu memotivasi dan 
membangkitkan semangat mahasiswa 
dalam beraktivitas sehari-hari. n

Menko keMariTiMan 
ajak MahasIswa jaga NkrI
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Pengenalan Budaya Akademik 
dan Kemahasiswaan (PBAK) 
UIN Raden Intan Lampung 

2018 telah selesai dilaksanakan. 
Kegiatan yang berlangsung selama 
tiga hari, 14-16 Agustus, diikuti oleh 
6.699 mahasiswa.

Jumlah tersebut merupakan total 
dari 3 jalur masuk UIN Raden Intan 
yakni Seleksi Prestasi Akademik Na-
sional (SPAN), Ujian Masuk Pergu-
ruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 
(UM-PTKIN) dan Ujian Masuk (UM-
Lokal). SPAN dan UM-PTKIN meru-
pakan jalur masuk  dengan skema 
nasional yang langsung dikelola 
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam (Ditjen Pendis) Kementerian 
Agama RI.

Pembagian kuota dari ketiga jalur 
tersebut yaitu 50 persen jalur SPAN, 
30 persen UM-PTKIN, dan 20 persen 
jalur UM-Lokal. Rektor UIN Prof Dr 
H Moh Mukri MAg mengatakan 
bahwa kuota penerimaan tersebut 
selain telah dimatangkan ditingkat 
universitas, disetujui juga oleh Ditjen 
Pendis.

“Dari ketiga jalur tersebut, total 
pendaftar tersebut bisa mencapai 
35 ribu pendaftar yang tersebar 
dari 24 provinsi di Indonesia dan 2 
negara. Namun, kami sadar dengan 
keterbatasan yang dimiliki, maka 
kami menargetkan diawal hanya 6 
ribuan saja untuk mahasiswa yang 
di terima,” ujar Prof Mukri, Kamis 
(16/8). Dengan tingginya pendaftar 
tersebut, UIN Lampung menjadi PT-
KIN  diminati oleh calon mahasiswa 
se-Sumatra dan ranking 4 peminat 
terbanyak untuk nasional.

Rektor UIN mengaku, tingginya 
pendaftar ke UIN Raden Intan kare-
na tumbuh kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga pendidikan yang 
dipimpinnya. “Kami terus berbenah, 
bukan hanya peningkatan kualitas 
pendidikan dan pelayanan akade-
mik, tetapi juga kami memberikan 
biaya pendidikan yang murah dan 
bukan murahan,” terangnya.

Setelah bertransformasi men-
jadi UIN, cukup banyak prestasi 

dan penghargaan untuk kampus 
ini. Prestasi tersebut diantaranya 
dua penghargaan Sinta Award dari 
Kemenristekdikti untuk pering-
kat ke-4 untuk produktifitas jurnal 
ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan 
(PTK) se-Indonesia dan peringkat 3 
penulis jurnal ilmiah dengan score 
tertinggi. Kemudian, PTKN ter-
baik kedua se-Indonesia dalam hal 
pengelolaan keuangan dan sebagai 
kampus terbaik dalam lingkungan 
(eco-campus). 

Dia pun memaparkan, kema-
juan UIN merupa-
kan kerja bersama 
sivitas akademika 
dan didukung oleh 
masyarakat khusus-
n y a  m a s y a r a k a t 
Lampung. Menurut 
Guru Besar bidang 
Ushul Fikih ini, UIN 
ingin menyediakan 
layanan pendidi-
kan untuk siapapun 
tanpa memandang 
g o l o n g a n  s o s i a l 
khususnya untuk 
putra-putri dae rah. 
Baginya, pendidik-
an merupakan hal 
yang penting untuk 
merubah paradigma 
dan meningkatkan 
kesejahteraan baik 
untuk pribadi mau-
pun daerah.

Dewan Pendidik an 
Lampung ini men-
jelaskan  juga bahwa 
Angka Partisipasi Kasar (APK)  lulus-
an SLTA di Lampung masih rendah 
sekitar 25 persen. “Jadi di Indonesia 
khususnya di Lampung problem 
dunia pendidikan bukan hanya soal 
kualitas, tapi juga persoalan akses. 
Jadi mestinya disyukuri kalau UIN bisa 
menginspirasi anak-anal minat lanjut 
kuliah. Dan dalam mengelola dunia 
pendidikan tidak boleh main-main. 
Nothing but  quality,” lanjutnya.

Saat ini, tenaga pendidik (dosen) 
dan tenaga kependidikan (tendik) 

di UIN Raden Intan berjumlah 1224. 
Jumlah tersebut  terdiri atas 444 
dosen dan tendik PNS (ASN), serta 
780 dosen tetap non-PNS, dosen luar 
biasa, dan tendik BLU. 

Selain itu, isu tentang ijazah yang 
tidak terdaftar, menurutnya itu hanya 
isu yang membuat kegelisahan 
alumni. “UIN itu lembaga pendidi-
kan kredibel, lembaga negara, ijazah 
pun di cetak di BUMN Perum Peruri 
dengan adanya lapisan keamanan. 
Jadi saya pastikan ijazah UIN itu 
legal,” tegasnya.

Prof Mukri pun menambahkan 
bahwa adanya data yang belum 
terdaftar itu hanya persoalan teknis 
dan itu sedang di kerjakan. “Kita ini 
baru setahun bertransformasi dari 
IAIN ke UIN. Dari yang hanya be-
rada di bawah Kementerian Agama, 
kini UIN juga di bawah koordinasi 
Kemenristekdikti. Artinya,  Data 
pun harus banyak yang migrasi. Dan 
kami sudah membuat tim yang akan 
menuntaskan penginputan data ke 
forlap dikti,” pungkasnya. n

uin SeMakin DiMinaTi
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Dalam Rapat Koordinasi Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) 
Perguruan Tinggi Ke agamaan 

Negeri seluruh Indonesia di Hotel Mer-
cure Ancol Jakarta, Selasa (7/8/2018), 
UIN Raden Intan Lampung kem-
bali memperoleh penghargaan atas 
prestasi sebagai PTKN BLU dengan 
Pengelolaan Keuangan Terbaik Kedua 
di lingkungan Kementerian Agama 
untuk Tahun Anggaran 2016-2017.

Penghargaan bergengsi tersebut 
diberikan secara langsung oleh 
Menteri Agama RI, Lukman Hakim 
Syaifuddin. Secara nasional, pering-
kat pertama diraih oleh Universitas 
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang dan peringkat ketiga 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rektor UIN Raden Intan Lampung, 
Prof Dr Mohammad Mukri MAg, se-
usai menerima penghargaan tersebut, 
via WhatsApp menyampaikan bahwa 
anugerah penghargaan tersebut 
merupakan rekognisi dan apresiasi 
Kementerian Agama atas kerja keras 
seluruh sivitas akademika UIN Raden 
Intan Lampung dalam mewujudkan 
tatakelola keuangan yang akuntabel 
dan transparan.

Selanjutnya, rektor menyatakan bahwa 
capaian ini patut disyukuri dan ia me-
minta kepada seluruh sivitas akademika 
untuk meningkatkan kinerja sehingga 
capaian ini dapat dipertahankan dan 
bahkan ditingkatkan di masa yang akan 
datang. “Kita harus kerja lebih baik dan 
kompak lagi, ini semua merupakan bukti 
atas kebersamaan dan kesungguhan 
kita,” pesannya.

Anugerah penghargaan ini meleng-
kapi beberapa penghargaan dan ca-
paian lain yang telah diraih oleh UIN 
Raden Intan Lampung. Se belumnya, 
UIN Raden Intan mendapat anugerah 
SINTA Award dari Kemenristekdikti 
atas capaiannya sebagai Institusi 
dengan Produktivitas Publikasi Ter-
tinggi Kategori Perguruan Tinggi Ke-
agamaan Negeri (PTKN) dan penulis 
terproduktif. Kemudian, UIN Raden 

Intan Lampung juga memperoleh 
penghargaan sebagai PTKIN dengan 
jumlah pendaftar tertinggi ketiga 
 se-Indonesia dalam SPAN-UM PT-
KIN 2018.

Dalam rapat koordinasi yang di-
hadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) Perguruan Tinggi 
Keagamaan Negeri se-Indonesia, 
Menteri Agama Lukman Hakim 
Syaifuddin, selain memberi apre-
siasi kepada satker yang memperoleh 
penghargaan, juga memberi arahan 
tentang percepatan pelaksanaan ang-
garan Kementerian Agama.

SINTA Awards 2018
UIN Raden   Intan Lampung raih 

penghargaan pada Science and 
Technology Index (SINTA AWARD) 
di Jakarta, tanggal 4 Juli 2018. 
SINTA Award ini merupakan 
apresiasi terhadap upaya yang 
dilakukan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) da-
lam mendorong peningkatan 
publikasi dan jurnal ilmiah.

Pe n g h a r g a a n  t e r s e b u t 
diberi kan kepada dosen, pe-
neliti, institusi dan pengelola 
jurnal yang telah menunjuk-
kan prestasi yang nyata dalam pe-
ningkatan publikasi dan jurnal ilmiah. 
Sejalan dengan itu, jurnal ilmiah Indo-
nesia, sebagai wadah publikasi ilmiah 
terus mengalami peningkatan baik 
yang terakreditasi nasional maupun 
bereputasi Internasional.

Berdasarkan hasil verifikasi,  evaluasi 
dan pemeringkatan di SINTA, UIN 
Raden Intan Lampung meraih dua 
kategori di SINTA Award 2018. UIN 
Raden Intan berhasil masuk dalam 
nominasi Institusi  dengan Produk-
tivitas Publikasi Ter tinggi Ka tegori 
Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) 
bersama dengan UIN Sunan Gunung 
Djati (Bandung), UIN Syarif Hidayatul-
lah (Jakarta), UIN Maulana Malik Ibra-
him (Malang), Institut Hindu Dharma 
Negeri  Denpasar (Bali). 

UIN Raden Intan Lampung juga 
menempatkan perwakilannya un-
tuk Penulis dengan Produktivitas 
Publikasi Tertinggi dalam Kategori 
Perguruan Tinggi Keagamaan. 
Prof Dr Tulus Suryanto 
MM AktCA (UIN Raden 
Intan Lampung) ber-
hasil masuk nominasi 
bersama dengan Prof 
Dr Azyumardi Azra MA 
(UIN Syarif Hidayatul-
lah Jakarta), Prof Dr 
Muhammad Ali Ram-
dhani (UIN Sunan Gu-
nung Djati Bandung), 
Dr Misbah Zulfa 
Elizabeth (UIN 
Walisongo Se-

marang) dan dr 
Flori Ratna Sari 
PhD (UIN Syarif 
Hidayatullah Ja-
karta).

R e k t o r  U I N 
Raden Intan Prof 
Mukri mengata-
kan bahwa buda-
ya penelitian dan 
publikasi ilmiah me-
mang terus digaungkan dikalangan 
dosen dan mahasiswa. Menurutnya, 
tujuan diselenggarakan pendidikan 
di UIN (Raden Intan) ini bukan 
sekedar peningkatan pelayanan 
akses pendidikan (kuantitas), tetapi 
juga peningkatan mutu akademik 
(kualitas). n

uin keMbali raih Penghargaan 
PeNgelolaaN aNggaraN
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Untuk meningkatkan kinerja 
pegawai dan good university 
governance, UIN Raden Intan 

Lampung selenggarakan workshop 
penyusunan analisis jabatan (Anjab) 
dan analisa beban kerja pegawai 
(ABK) di ruang seminar rektorat lt 3, 
Rabu (1/8/2018).

Kepala Biro (Karo) Administrasi 
Akademik Kemahasiswaan dan Ker-
jasama (AAKK) Drs Jumari Iswadi 
MM yang juga selaku Plh Karo Ad-
ministrasi Umum Perencanaan dan 
Keuangan (AUPK) mengatakan, 
selain analisis untuk meningkatkan 
kinerja,  tujuan workshop ini untuk 
mencari solusi terkait keadilan re-
munerasi. 

“Diharapkan kinerja pegawai mela-
lui IKU (Indikator Kinerja Utama) 
dapat tercapai 100 persen. Sehingga 
nantinya tidak ada keluhan terkait 
remunerasi,” ujar Karo saat menyam-
paikan sambutan di acara tersebut. 

Kegiatan ini juga berangkat dari 
harapan untuk pengembangan dan 
peningkatan SDM. Hal ini sejalan 
dengan semangat reformasi birokrasi 
dan peningkatan pelayanan kampus 
UIN Raden Intan Lampung. 

Workshop yang mengambil tema 
Langkah Strategis Pengelolaan SDM 
Melalui Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja Menuju Good Gover-
nance UIN Raden Intan Lampung, 
diikuti oleh unsur pimpinan terdiri 
dari Kepala Biro, Wakil Dekan, Kepala 
UPT, Kepala Lembaga, Kabag, Ka-
subag dan Kaprodi. Hadir sebagai 
narasumber yakni Dr Sutanto SSi 
DEA dari Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 

Rektor yang diwakili Wakil Rektor III 
Prof Dr Syaiful Anwar MPd pada acara 
tersebut menyampaikan, pasca trans-
formasi menjadi UIN, banyak aturan 
dan hal-hal lain yang harus diikuti 
dan disesuaikan seperti tata kelola 

keuangan, tata kelola kepegawaian 
dan hal lainnya yang menyangkut 
reformasi birokrasi. 

“Kita (UIN) sudah memasuki era 
(menerapkan) remunerasi. Semua-
nya harus memiliki standar. Kita tidak 
bisa lagi berspekulasi. Khususnya 
terkait formasi jabatan,  tentu basis-
nya adalah kompetensi,” ungkap Prof 
Syaiful. 

Dia melanjutkan, UIN saat ini se-
dang  dihadapkan persoalan SDM 
khusus kepegawaian. “Banyak (dosen 
dan pegawai) yang pensiun, tetapi 
belum ada penambahan (dari pusat). 
Maka kita harus berinovasi dan 
mening katkan kinerja,” tukasnya di-
hadapan peserta workshop. 

Hasil workshop tersebut kemu-
dian dimatangkan lagi oleh tim 
perumus untuk dijadikan peraturan 
dan dasar dalam anjab dan ABK di 
lingkungan UIN Raden Intan Lam-
pung. n

UIN MeNUjU TaTa
kelola lebih baik
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Dalam proses peningkatan 
mutu pendidikan dan 
pelayanan akademik, 

UIN Raden Intan terus meng-
galakkan kemajuan. Hal tersebut 
termasuk akselerasi penamba-
han guru besar. Dan guru besar 
UIN terus bertambah. 

Dua guru besar yang baru diku-
kuhkan sampaikan orasi ilmiah 
tentang pendidikan. Kedua guru 
besar itu yakni Prof Dr H Acmad 
Asrori MA dan Prof Dr H Chairul 
Anwar MPd yang dikukuhkan 
oleh Senat UIN Raden Intan Lam-
pung pada sidang senat terbuka 
di GSG UIN, Bandar Lampung, 
Kamis (25/7/2018). 

Prof Asrori dalam orasi ilmi-
ahnya mengangkat tema POST 
TRANSNASIONALISME PEN-
DIDIKAN ISLAM INDONESIA: 

Meneguhkan Multikulturalisme 
Nusantara, Mengokohkan Per-
damaian Dunia. “Secara his-
toris normatif, subtansi corak 
pendidikan Islam di Indonesia 
tidak dapat dikesampingkan 
dari warna lokalitas nusan-
tara yang begitu diversifikatif, 
sekaligus pengaruh global yang 
sangat masif,” terangnya saat 
orasi ilmiah.

Dia menjelaskan, pengaruh 
utama pendidikan nilai-nilai 
keagamaan Islam yang moderat 
penting diaktualisasikan dalam 
pengembangan lembaga pen-
didikan Islam yang berwajah 
multikultural. “Agar peradaban 
Islam yang dibangun di Indonesia 
tidak larut dalam unsur-unsur 
lokal yang negatif dan terbela-
kang serta arus global yang dapat 

mengundang malapetaka bagi 
Islam Indonesia seperti perilaku 
kekerasan atas nama agama,” 
paparnya guru besar bidang Ilmu 
Pendidikan Islam ini.

Menurut Prof Asrori pengem-
bangan lembaga pendidikan 
tersebut berfungsi menjaga dan 
mempertahankan karakter umat 
Islam sebagai Khairu Ummah,  
sekaligus membawa kedamaian 
dunia selaras dengan visi Islam 
Rahmatan lil’alamin. 

Sedangkan Prof Chairul dalam 
orasi ilmiahnya menangkat tema 
ORIENTASI PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
DALAM KONTEKS REVOLUSI 
MENTAL DAN PEMBANGUNAN 
KARAKTER BANGSA. Pilihan 
tema itu dibedah dan dibahas 
dalam konteks filosofi hidup 

masyarakat Lampung yakni Piil 
Pesenggiri.

“Piil Pesenggiri ini juga da-
pat diartikan sebagai karak ter 
pergaulan hidup orang Lam-
pung. Ia (Piil Pesenggiri) juga 
mengandung pendidikan kara-
kter yang bersumber dari kebu-
dayaan lokal Lampung,” jelas 
Prof Chairul.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan (FTK) ini juga mene-
gaskan, falsafah Piil Peseng-
giri sebagai salah satu sisi ke-
hidupan yang mengakar di-
masyarakat dipercaya mampu 
menjadi pola pengatur tingkah 
laku seseorang dan kelom-
pok masyarakatnya. Sehingga, 
lanjut guru besar bidang Ilmu 
Filsafat Pendidikan ini, apabila 
nilai-nilai luhur tersebut dapat 

dijalankan dengan baik maka 
secara tidak langsung kehidu-
pan masyarakat pun akan ber-
langsung baik.

Kedua guru besar yang baru 
dikukuhkan tersebut merupakan 
akademisi dari FTK UIN Raden 
Intan. Dengan bertambahnya 
dua guru besar tersebut, total pro-
fesor UIN Raden Intan Lampung 
berjumlah 19 orang.

P e n g u k u h a n  l a n g s u n g 
 dipimpin oleh rektor selaku ke-
tua senat. Selain Sivitas UIN dan 
keluarga, hadir pada pengukuh-
an tersebut diantaranya yaitu 
Gubernur Lampung atau yang 
mewakili, Kapolda Lampung, 
Danrem O43/Gatam, Bupati 
Pringsewu, Raja Skala Bkhak, 
tokoh masyarakat, ulama dan 
undangan lainnya. n

uin TeruS 
Tambah 
guru beSar

               Dua guru besar yang 

baru dikukuhkan sampaikan 

orasi ilmiah tentang pendidikan. 

Kedua guru besar itu yakni Prof 

Dr H Acmad Asrori MA dan Prof 

Dr H Chairul Anwar MPd yang 

dikukuhkan oleh Senat UIN 

Raden Intan Lampung pada 

sidang senat terbuka di GSG 

UIN, Bandar Lampung, Kamis 

(25/7/2018).

“
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Pusat Pengembangan Bahasa 
(Pusba) UIN Raden Intan Lam-
pung menggelar pelatihan Eng-

lish Conversation pada 16-27 Juli 2018. 
Pelatihan yang diselenggarakan di ge-
dung Pusba dan ruang sidang rektorat 
lt 3 itu bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan berbahasa SDM UIN.

Kepala Pusba Bambang Irfani MPd 
mengatakan kegiatan tersebut dii-
kuti 120 peserta yang terdiri dari unsur 
pimpinan, dosen dan tenaga kepen-
didikan. “Tahun lalu telah diselengga-
rakan kegiatan seperti ini dan ada juga 
peserta dari tahun lalu untuk lanjutan,” 
ujar Bambang saat pembukaan pelati-
han, Senin (16/7/2018).

Pelatihan tersebut dibagi menjadi 2 
termin. Termin pertama dilakasanakan 
16 -20 Juli 2018 diikuti 60 orang dari 
unsur pimpinan dan dosen, dibagi ke 
dalam 2 kelas. Termin berikutnya 23-27 
Juli, juga berjumlah 60 orang, dibagi 2 

kelas dan pesertanya dari unsur dosen 
dan tenaga kependidikan.

Bambang menjelaskan, kegiatan 
tersebut setiap harinya berlangsung 
selama 3 jam. Tujuan pelatihan tersebut 
untuk memberikan ruang dan meng-
asah kemampuan peserta dalam berko-
munikasi dalam bahasa Ingggris. 

“Pelatihan ini untuk meningkatkan 
dan mengembangkan kemampuan 
berbahasa Inggris, baik dari dosen 
maupun tendik (tenaga kependidikan). 
Dapat dikatakan juga untuk memoles 
dan membiasakan peserta untuk ber-
bahasa Inggris,” tambahnya.

Berkomunikasi dengan bahasa asing, 
bahasa Inggris salah satunya, menjadi 
suatu kebutuhan dari perkembangan 
dunia saat ini. UIN sebagai lembaga 
pendidikan yang menuju tinggat in-
ternasional pun dirasa perlu untuk 
menyesuaikan dengan perkembangan 
zaman yang begitu cepat.

Rektor Prof Dr H 
Moh Mukri MAg yang 
berkesempatan mem-
buka pelatihan terse-
but menyampaikan 
kepada peserta untuk 
tidak menyia-nyiakan 
kesempatan yang baik 
itu. Menurutnya, pelati-
han English Conversa-
tion ini berguna untuk 
melancarkan percakapan 
dalam berbahasa Inggris dan menam-
bah rasa percaya diri.

“Kegiatan ini juga untuk meningkat-
kan kapasitas diri. Paling tidak dapat 
berguna jika kita berkesempatan ke 
luar negeri atau ada tamu asing. Saat 
ini kita ini butuh berbahasa Inggris 
praktis meskipun tidak sempurna,” 
pungkasnya.

Pelatihan ini menghadirkan nara-
sumber dari lembaga kursus Connect 

keMaMPuan 
bahaSa inggriS 

sDM terUs 
DItINgkatkaN
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yang terdiri dari Eric Campbell, Alice 
Crocker, dan Ade Gultom. 

Unsur Pimpinan
16 orang dari unsur pimpinan UIN 

Raden Intan Lampung ikuti pelatihan 
pelatihan conversation bahasa Inggris 
tingkat lanjut. Pelatihan ini berlangsung 
selama 20 kali pertemuan mulai 14 Agustus 
hingga 8 November 2018. Pertemuan sem-
inggu selama 2 kali dan setiap pertemuan 
berlangsung 2 jam.

Pelatihan ini merupakan upaya UIN 
Raden Intan Lampung dalam meningkat-
kan kemampuan SDM khususnya dalam 
bidang bahasa. Peserta yang mengikuti 
pelatihan conversation tingkat lanjut ini 
sudah mengikuti pelatihan serupa sebe-
lumnya.

Seperti yang dikatakan oleh bahwa pen-
ting baginya pelatihan ini. “Lembaga kita 
terus berkembang. Dunia pendidikan su-
dah mulai melirik UIN Raden Intan. Maka 
peningkatan kemampuan bahasa dari 
SDM sangat penting,” ujarnya diawal per-
temuan pelatihan tersebut, Selasa (14/8) 
malam, di ruang sidang rektorat.

Ia juga mengingatkan untuk pentingnya 
membiasakan berkomunikasi bahasa Ing-
gris. “Percakapan bahasa asing itu harus 
sering dilatih. Pelatihan ini salah satunya 
untuk membiasakan dan melancarkan 
dalam berbahasa inggris,” ungkapnya.

Kelas Internasional
Pelatihan peningkatan bahasa Inggris 

juga diselenggarakan untuk dosen kelas 
internasional. Rektor mengatakan bahwa 
kelas internasional harus menginspirasi. 

Hal tersebut dikatakan saat membuka 
kegiatan pelatihan keterampilan bahasa 
Inggris untuk dosen kelas internasional di 
ruang belajar Pusat Pengembangan Bahasa 
(Pusba), Senin (27/8/2018). 

Pelatihan yang diselenggarakan Pusba 
ini untuk mempersiapkan dosen kelas 
internasional dalam menggunakan bahasa 
Inggris sebagai pengantar di kelas. 

Rektor menyampaikan bahwa kelas 
internasional ini merupakan kelas spesial 
karena untuk menuju UIN sebagai kam-
pus internasional. “Kelas internasional 
ini memiliki banyak kelebihan dan nilai,” 
ujarnya.

Prof Mukri berharap, kelas internasional 
tersebut dapat menginspirasi budaya 
akademik kampus khususnya kelas reguler. 
“UIN saat ini tidak hanya kelas reguler yang 
berbahasa Indonesia, tetapi juga kelas 
internasional yang menggunakan bahasa 
Inggris,” terangnya.

Menurut rektor, peserta pelatihan terse-
but merupakan orang pilihan dari setiap 
fakultas. Peserta diikuti oleh 20 orang 
yang diambil 4 orang dari masing-masing 
fakultas.

“Pesertanya ini beberapa diantaranya 
telah menyelesaikan studi dan pernah 
tinggal di luar negeri. Jadi sudah tidak asing 
lagi dengan bahasa inggris. Dan pelatihan 
ini untuk membiasakan dan meningkatkan 
kemampuan dosen dalam berbahasa Ing-
gris,” tambahnya.

Rektor pun berpesan kepada peserta 
untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti 
pelatihan. Pelatihan ini berlangsung se-
lama 5 hari, 27-31 Agustus 2018, dan setiap 
harinya berlangsung selama 5 jam. Semua 
pelatihan tersebut menghadirkan nara-
sumber dari lembaga kursus Connect. n
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Rektor UIN Raden Intan 
Lampung Prof Dr Moh 
Mukri MAg melepas 10 

mahasiswa asal Thailand yang 
telah menyelesaikan pendidikan. 
Pelepasan dilakukan di ruang Rek-
tor, Rabu (16/5/2018).

Mahasiswa yang dilepas tersebut 
telah diwisuda menjadi sarjana 
dan akan kembali ke negara asal-
nya untuk mengamalkan ilmu yang 
diperoleh selama menimba ilmu di 
UIN Raden Intan Lampung.

Rektor mengatakan, sejumlah 
alumni yang dilepas karena telah 

menamatkan pendidikan dan 
memperoleh gelar sarjana dari 
sejumlah program studi di UIN. 
Ia berpesan kepada lulusan asal 
Thailand itu agar dapat mengem-
bangkan ilmu yang diperoleh dan 
bekerja keras guna memperoleh 
kesuksesan di masa mendatang.

“Kunci sukses seseorang adalah 
karena bekerja keras dan res-
pek terhadap orang lain. Kami 
berharap adik-adik dapat meng-
amalkan ilmu yang diperoleh,” 
ujarnya.

Dalam menjaring mahasiswa 

 asing, Prof Mukri berjanji akan 
memberi kemudahan kepada war-
ga negara Thailand dan warga neg-
ara lainnya yang ingin  menempuh 
pendidikan di Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 
khususnya di UIN Raden Intan 
Lampung.  

“Kami juga berharap ada lagi 
mahasiswa asal Thailand dapat 
menempuh pendidikan di UIN 
Raden Intan Lampung, nanti 
akan diberi kemudahan seperti 
biaya kuliahnya diringankan,” 
 pungkasnya. n

10 MahasIswa thaIlaND 
raih gelar Sarjana Di uin
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UIN Raden Intan Lampung 
terus berbenah dalam 
pening katan kualitas pen-

didikan dan pengembangan lem-
baga. Dalam waktu dekat, kampus 
yang berlokasi di Sukarame, Bandar 
Lampung itu akan membangun 
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 
atau Halal Center.

Hal tersebut di katakan Kepala 
Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) 
UIN Dr Heni Noviarita MSi usai 
menerima kunjungan dari tim 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH) Kementerian 
Agama RI di ruang rektor, Senin 
(25/6/2018). 

Heni menjelaskan, kunjungan 
BPJPH ke UIN Raden Intan dalam 
rangka pemantauan kesiapan calon 
LPH di UIN Raden Intan Lampung. 
“Pemantauan (BPJPH) ini tersebar 
di 20 Perguruan Tinggi yang ada 
di Indonesia. Salah satunya UIN 
Raden Intan,” ujarnya.

Kepala P2B itu mengatakan bah-
wa Halal Center tersebut nantinya 
akan bekerjasama dengan MUI un-
tuk mengeluarkan sertifikat halal. 
“(Halal Center) nanti bisa ekspansi 
ke pasar-pasar, membina UMKM, 
(membina) juru sembelih halal, 
penyelia halal, dan hal lain yang 
berkaitan dengan proses pemeriksa 
produk halal,” jelas Heni.

Meski demikian, Heni mengakui 
akan ada pembahasan khusus 
 dengan pimpinan terkait kesiapan 
dan hal lain untuk pembentukan 
lembaga tersebut. “Kita pasti butuh 
auditor (SDM) yang memiliki back-
ground sarjana pertanian, kehutanan, 
peternakan dan keilmuan sains lain-
nya. Kalau secara Syariah atau Fikih-
nya, SDM kita sudah banyak yang 
mumpuni. Karena kita (UIN) juga ada 
Fakultas Syariah,” terangnya.

Selain itu, Akademisi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam ini juga 

menambahkan bahwa lembaga 
tersebut nantinya butuh laborato-
rium khusus. “Ada skema dalam 
pemeriksaan produk halal. Di 
samping itu nanti juga akan ada 
proses akreditasi oleh BPJPH dan 
MUI,” tukasnya.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang 
(UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal menegaskan 
bahwa BPJPH berwenang melaku-

kan akreditasi LPH. Dijelaskan 
juga dalam UU tersebut, kerjasama 
BPJPH dengan MUI dilakukan da-
lam bentuk akreditasi LPH.

Di UU yang lain, yakni UU Nomor 
20 tahun 2014 tentang Standarisasi 
dan Penilaian Kesesuaian menegas-
kan bahwa lembaga pemerintah 
yang berwenang melaksanakan 
akreditasi adalah Komite Akreditasi 
Nasional (KAN). Dengan demikian, 
mekanisme akreditasi LPH ter-
masuk di UIN nantinya akan dilaku-
kan BPJPH dengan bekerjasama 
dengan MUI dan KAN.  

Kantin halal
Seperti dijelaskan sebelumnya, 

UIN terus berbenah dalam banyak 
hal. Bukan hanya soal pendidikan, 
tetapi juga penunjang di dalamnya 
seperti kantin. Selain kebersihan 
lingkungan, UIN juga terus berupaya 
untuk menciptakan kantin yang ber-
sih, sehat dan halal. Hal ini guna men-
ingkatkan kualitas dan kenyamanan 
kantin yang berada di lingkungan 
UIN Raden Intan Lampung.

Melalui Pusat Pengembangan 

Bisnis (P2B) UIN Raden Intan, 
upaya meningkatkan kantin yang 
bersih, sehat dan halal ini terus 
dilakukan. Diantaranya dengan 
digelar workshop tentang kantin 
halal, bersih dan sehat untuk para 
pengelola kantin dan juga diikuti 
oleh mahasiswa di ruang sidang 
rektorat lt.3, Kamis (30/8/2018). 

Rektor yang berkesempatan 
membuka kegiatan tersebut meng-
utarakan tentang pentingnya hidup 
bersih. “Kalau dalam pesantren, 
ilmu yang pertama diajar itu ialah 
tentang toharoh, tentang kebersi-
han. Karena kebersihan itu penting 
untuk memulai sesuatu, apalagi 
ibadah,” ujar Prof Mukri. n

uin bangun 
halal CenTer
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Sivitas Akademika UIN Raden In-
tan Lampung memperingati Hari 
Kemerdekaan ke-73 Republik 

Indonesia (RI) dengan melaksanakan 
upacara di halaman rektorat, Jumat 
(17/8/2018) pagi.

Upacara  diikuti pimpinan, dosen, 
pegawai dan mahasiswa khusunya 

mahasiswa baru tahun akademik 
2018/2019. Pembina Apel kemerdekaan 
ini dipimpin Dr Alamsyah MAg.

Petugas upacara lainnya diantaranya 
Pembacaan Teks Proklamasi oleh Dr 
Rubhan Masykur MPd, Pembacaan 
UUD 1945 oleh Dr Sudarman MAg, Doa 
oleh Dr Khairuddin Tahmid MH, dan 

upacara dipimpin Hatanis BA.
Selain UIN Raden Intan, seluruh 

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri 
(PTKN), Kementerian Agama, seluruh 
Kementerian, Lembaga Negara, dan 
masyarakat memperingati hari ke-
merdekaan Republik Indonesia.

Di tempat terpisah, dalam pidato 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Kementerian Agama RI pada upacara 
Peringatan HUT ke-73 RI di Jakarta 
mengingatkan seluruh masyarakat 
khususnya pegawai di lingkungan 
Kementerian Agama untuk proaktif 
mengisi kemerdekaan itu dengan 
semangat bekerja dan berkarya. “Se-
mangat bekerja sesuai tugas pokok 
dan fungsi kita masing-masing, den-
gan penuh daya kreasi dan produk-
tivitas yang baik, serta menunjung 
tinggi integritas dan nilai-nilai akunt-
abilitas,” kata Prof Kamaruddin Amin 
dalam pidatonya.

Dia pun menyampaikan bahwa 
kerja-kerja yang kita lakukan meru-
pakan implementasi dari ungkapan 
rasa syukur kita atas telah diraihnya 
kemerdekaan bangsa ini. “Jerih payah 
dan pengorbanan para pahlawan yang 
telah gugur demi meraih bangsa yang 
merdeka harus kita teruskan dengan 
berlomba-lomba mengukir prestasi 
dan menjaga nama baik bangsa ini,” 
sambungnya.

Oleh karenanya, kerja-kerja yang 
dilakukan merupakan cerminan atas 
kualitas dan prestasi bangsa. “Jika 
kita mampu melakukan pekerjaan itu 
 dengan baik, penuh inovasi, maka sung-
guh bangsa ini akan menjadi bangsa 
yang berprestasi. Namun sebaliknya, 
jika kita tidak mampu melakukan-
nya dengan baik, minim kualitas dan 
prestasi, maka bangsa ini pun akan 
menjadi bangsa yang kurang berharga,” 
lanjut Prof Kamaruddin. 

Untuk itu, dalam kesempatan yang 
sangat baik tersebut, dia mengajak 
kepada seluruh Aparatur Sipil Negara 
maupun tenaga kontrak dan BLU di 
lingkungan Kementerian Agama un-
tuk memiliki komitmen dan semangat 
yang tinggi serta bekerja secara konkret 
demi meraih prestasi bangsa yang kita 
banggakan. n

hUT rI TaMbah MoTivaSi kerja
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Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat 
Pengembangan Karir dan Kewira-
usahaan UIN Raden Intan meng-
gelar workshop tentang mengenal 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
Financial Technology kepada ma-
hasiswa UIN. Kegiatan yang diberi 
nama OJK Lampung Mengajar ini 
dilaksanakan di ruang seminar 
rektorat, Selasa (21/8/2018).

Dr Efa Rodiah Nur MH selaku 
Kepala UPT Pusat Pengembangan 
Karir dan Kewirausahaan men-
gatakan bahwa kegiatan terse-
but hasil kerjasama unit kerjanya 
dengan OJK Provinsi Lampung. 
“Tujuannya untuk memberikan 
informasi dan pemahaman kepada 
mahasiswa terkait dengan lembaga 
pembiayaan yang ada di Indonesia,” 
ujarnya.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil 
Rektor III Prof Dr Syaiful Anwar 
MPd mewakili rektor, menghad-

irkan narasumber tunggal yakni 
Kepala OJK  Provinsi Lampung 
Indra Krisna. Hadir juga diacara 
tersebut Wakil Rektor II Prof Dr H 
Faisal MH dan sejumlah pimpinan 
UIN lainnya.

Dikesempatan itu, Indra mema-
parkan tentang tugas dan fungsi 
OJK. OJK merupakan lembaga in-
dependen dan bebas dari campur 
tangan pihak lain, yang mempunyai 
fungsi, tugas, dan wewenang yaitu 
untuk pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan penyidikan sek-
tor jasa keuangan.

Dibentuknya OJK ini dikarenakan 
sistem keuangan yang semakin kom-
pleks (seperti konglomerasi bisnis 
dan hybrid product), perlunya koor-
dinasi lintas sektoral, dan kurangnya 
perlindungan terhadap konsumen 
sektor jasa keuangan. OJK ini juga di 
atur pada Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2011.  n

UIN Raden Intan sosialisasikan 
pedoman tata naskah dinas 
kepada seluruh unit kerja dan 
organisasi kemahasiswaan di 
lingkungan UIN Raden Intan 
Lampung. Sosialisasi dengan 
tema Urgensi Arsip Dalam Tata 
Naskah Dinas ini berlangsung 
di ruang seminar rektorat, Senin 
(27/8/2018).

Ketua panitia Puji Raharjo 
MHum menyampaikan bahwa 
kegiatan tersebut ditujukan 
untuk pimpinan UIN, lembaga 
/ unit kerja dan fungsionaris 
organisasi kemahaisiswaan UIN. 
Menurut Kabag Umum ini, pe-
doman tata naskah dinas sangat 
penting. “Orang bisa terpelosok 
karena selembar kertas, begitu-
pun sebaliknya,” terangnya.

Hal senada ditegaskan juga 
oleh Rektor UIN Prof Dr H Moh 
Mukri MAg saat menyampaikan 

sambutan di acara tersebut. Dia 
mengungkapkan tentang pen-
tingnya surat menyurat dan pen-
dokumentasian atau pengarsipan 
dokumen-dokumen lainnnya.

“Kita harus banyak belajar dari 
kolonial Belanda yang selama 3,5 
abad menjajah kita. Mereka  sangat 
tertib dalam surat menyurat. Bah-

kan di Leiden Belanda, arsip surat 
menyurat masih terdokumentasi 
dengan baik,” ujar rektor.

Menurutnya, surat menyurat 
ini sangat penting, bukan hanya 
untuk memotret hari ini, tetapi 
juga untuk arsip ke depan. “Orang 
banyak yang terkena masalah hu-
kum hanya karena surat menyu-

rat. Setiap surat yang saya tanda 
tangan, saya baca dulu biar tidak 
ada kesalahan atau kecerobohan 
yang menimbulkan permasalah-
an hukum,” jelasnya.

Dihadapan peserta sosialisasi, 
rektor berpesan agar setiap unit 
kerja di UIN untuk tertib dalam 
surat menyurat dan hal adminis-
trasi lainnya. “Ini sudah menjadi 
tuntutan, keniscayaan, tidak ada 
lagi surat bodong. Artinya setiap 
surat tersebut harus ada yang 
bertanggung jawab. Ini juga untuk 
memproteksi diri,” pungkasnya.

Sosialisasi ini menghadirkan 
narasumber dari Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI) 
Susanti SSos Mhum sebagai 
Arsiparis Madya. Usai sosialisasi 
ini, setiap unit kerja dan organi-
sasi kemahasiswaan diharapkan 
tidak ada perbedaan persepsi 
terkait naskah dinas. n

PuSaT PengeMbangan karir gelar 
WorkShoP leMbaga keuangan

PeDoMan TaTa naSkah DinaS DiSoSialiSaSikan
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Rektor UIN Raden Intan Prof Dr 
Moh Mukri MAg kukuhkan 660 
wisudawan menjadi alumni UIN 

pada sidang senat terbuka wisuda periode 
II 2018, di GSG UIN, Selasa (21/8/2018). 
Jumlah wisudawan tersebut terdiri atas 
641 wisudawan program sarjana (S1), 14 
wisudawan program magister (S2) dan 5 
wisudawan program doktor (S3). 

Wisudawan program sarjana berasal 
dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
(FTK) sebanyak 339 orang, Fakultas Sya-
riah (FS) 103 orang, Fakultas Ushuluddin 
dan Studi Agama (FS) 40 orang, Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) 
55 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam (FEBI) 104 orang, serta Program 
Pascasarjana 19 orang.

Rektor mengucapkan selamat kepada 
para wisudawan. “Kepada lulusan terbaik, 
anda termasuk orang luar biasa. Semoga 

prestasi ter-
baik yang 
s a u d a r a 
dapatkan 
d i i r i n g i 

d e n g a n 
kedalam-

a n 

spiritualitas dan keunggulan integ-
ritas,” ucapnya saat menyampaikan 
 sambutan.

Hal serupa juga diucapkan kepada 
wisudawan lainnya, “Kepada saudara-
saudara yang tidak mendapat predikat 
lulusan terbaik, jangan berkecil hati, saya 
percaya masing-masing saudara memi-
liki kelebihan dan keunggulan, yang tentu 
sangat unik dan dapat menjadi sumber 
inspirasi.”

Wisudawan terbaik berdasarkan SK 
Rektor UIN Raden Intan Nomor 500 
tahun 2018, program doktor atas nama 
Agus Hermanto prodi Hukum Keluarga 
dengan IPK 3,77 dan program magister 
atas nama Ahmad Hilmi Prodi Hukum 
Ekonomi Syariah dengan IPK 3,57. 

Sedangkan program sarjana, FTK atas 
nama Lisna Cahyani Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam dengan IPK 3,9; FS 
atas nama Rizky Silvia Putri Prodi Hu-
kum Keluarga dengan IPK 3,92; FUSA 
atas nama Intan Kurnia Sari Prodi Ilmu 
Al Quran dan Tafsir dengan IPK 3,89; 
FDIK atas nama Jamilah Tusa’diyah prodi 
Bimbingan Konseling Islam dengan IPK 
3,93; dan FEBI atas nama Intan Suri Ma-
hardika Pertiwi prodi Ekonomi Syariah 
dengan IPK 3,92. 

Prof Mukri juga menyampaikan 
apresiasi dan ungkapan terima kasih  
kepada para orang tua, wali dan ke-

luarga wisudawan yang hadir pada 
ke s e m p a t a n 

baik terse-
but. “Terima 

kasih atas ke-
percayaan kepada UIN 

Raden Intan Lampung 
dan kerjasamanya yang 
baik selama selama ini. 
Yang telah menghantar-
kan putra-putri, suami 
dan istri mencapai jen-
jang akademik sarjana, 
magister dan doktor,” un-
gkapnya.

Rektor mendoakan kepada para 
wisudawan dan keluarga agar selalu 
mendapat rahmat dan ridho Allah swt. 
“Semoga saudara dapat mengamal-
kan ilmunya dan bermanfaat bagi ke-
sejahteraan umat, berguna bagi agama, 
bangsa dan negara Indonesia tercinta,” 
pungkasnya.

Selain wisudawan dan keluarga, wisu-
da juga dihadiri para guru besar, pimpin-
an UIN, pemerintah daerah, media dan 
undangan lainnya.

Gubernur apresiasi Sinergi 
dengan UIn 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan  Sulfakar MM yang hadir mewakili 
Gubernur Lampung berkesempatan me-
nyampaikan sambutan gubernur. Guber-
nur berharap agar para lulusan UIN memi-
liki daya saing dan berakhlakul Karimah 
untuk dapat turut serta mengembangkan 
dan memajukan bangsa Indonesia khusus-
nya provinsi Lampung.

Pemerintah provinsi  memiliki program 
unggulan diantaranya terkait pendidikan. 
“Membangun manusia Indonesia sudah 
keharusan. Pemerintah provinsi ber-
harap Lampung dapat menyuplai manu-
sia terbaik untuk kemajuan bangsa,” kata 
Gubernur dalam sambutannya

Lampung merupakan gerbang Su-
matera. Pemerintah berharap, Lampung 
menjadi daerah yang maju, unggul, dan 
dapat menyiapkan SDM yang unggul 
untuk estafet pembangunan nasional.

APBD Lampung 20 persenn dialokasi-
kan untuk pendidikan di Lampung. 
Pemerintah provinsi saat ini juga telah  
menghibahkan tanah seluas 275 ha 
untuk  Itera, 100 ha untuk Unila dan 60 
ha untuk UIN. Hal tersebut guna mem-
fasilitasi proses perkembangan dan 
pembangunan terkait pendidikan di 
provinsi Lampung.

Pemerintah juga mengapresiasi sinergi 
dengan UIN selama ini. “Saya mengapre-
siasi sinergi dan kemajuan UIN Raden In-

tan. Semoga cita-cita UIN menjadi kam-
pus modern dan berkualitas di provinsi 
Lampung segera terwujud. Dan kepada 
wisudawan, selamat mengembangkan 
ilmu di tempat masing-masing. Semoga  
saudara menjadi kebanggaan UIN dan 
masyarakat Lampung,” tutupnya.

Wisuda Mahad
Mahad Al Jamiah Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung, mengadakan 
wisuda pertama kali untuk mahasantrinya 
di aula Mahad Al Jamiah UIN Raden Intan 
Lampung, Jum’at (1/6), Malam.

Wisuda mahasantri ini bertepatan 
dengan malam Nuzulul Quran. “Semoga 
malam Nuzulul Quran ini  membawa 

berkah dan kita mendapatkan ampun-
an Allah SWT serta setelah ramadan 
usai, kita menjadi kembali suci karna 
selalu menggali ilmu dijalan Allah,” ujar 
Saykhotu (penasihat) Mahad Al Jamiah 
Ustadz M Ichwan.

Dalam kesempatan itu, ia juga meng-
ungkapkan bahwa tidak semua UIN 
memiliki mahad seperti UIN Raden Intan 
Lampung. “Beruntunglah seluruh santri 
yang berkesempatan tinggal di mahad,” 
ujarnya.

Ichwan berharap dengan adanya ma-
had sebagai pelengkap lembaga, dapat 
membantu kampus dalam mencetak 
mahasiswa yang lebih berkualitas dari 

mahasiswa lainnya khususnya dibidang 
ilmu keagamaan.

Sementara itu, Mudir Mahad Al Jamiah 
Ustadz Kamran As’at Irsyady, menyam-
paikan pesan kepada seluruh mahasantri 
untuk tetap mengamalkan ilmu yang 
didapatkan. “Saat diluar nanti hendaknya 
seluruh alumni tetap memegang teguh 5 
ikrar yang telah diucapkan yaitu bertakwa 
kepada Allah SWT, menjalankan perintah 
agama, menjaga adab islami, mengamal-
kan ilmu, menjaga nama baik almamater, 
serta tetap setia kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berlandaskan 
pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945,” terangnya. n

rekTor kukuhkan 
660 WISUdaWan
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Rektor UIN Raden Intan Prof Dr 
Moh Mukri MAg kukuhkan 660 
wisudawan menjadi alumni UIN 

pada sidang senat terbuka wisuda periode 
II 2018, di GSG UIN, Selasa (21/8/2018). 
Jumlah wisudawan tersebut terdiri atas 
641 wisudawan program sarjana (S1), 14 
wisudawan program magister (S2) dan 5 
wisudawan program doktor (S3). 

Wisudawan program sarjana berasal 
dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
(FTK) sebanyak 339 orang, Fakultas Sya-
riah (FS) 103 orang, Fakultas Ushuluddin 
dan Studi Agama (FS) 40 orang, Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) 
55 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam (FEBI) 104 orang, serta Program 
Pascasarjana 19 orang.

Rektor mengucapkan selamat kepada 
para wisudawan. “Kepada lulusan terbaik, 
anda termasuk orang luar biasa. Semoga 

prestasi ter-
baik yang 
s a u d a r a 
dapatkan 
d i i r i n g i 

d e n g a n 
kedalam-

a n 

spiritualitas dan keunggulan integ-
ritas,” ucapnya saat menyampaikan 
 sambutan.

Hal serupa juga diucapkan kepada 
wisudawan lainnya, “Kepada saudara-
saudara yang tidak mendapat predikat 
lulusan terbaik, jangan berkecil hati, saya 
percaya masing-masing saudara memi-
liki kelebihan dan keunggulan, yang tentu 
sangat unik dan dapat menjadi sumber 
inspirasi.”

Wisudawan terbaik berdasarkan SK 
Rektor UIN Raden Intan Nomor 500 
tahun 2018, program doktor atas nama 
Agus Hermanto prodi Hukum Keluarga 
dengan IPK 3,77 dan program magister 
atas nama Ahmad Hilmi Prodi Hukum 
Ekonomi Syariah dengan IPK 3,57. 

Sedangkan program sarjana, FTK atas 
nama Lisna Cahyani Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam dengan IPK 3,9; FS 
atas nama Rizky Silvia Putri Prodi Hu-
kum Keluarga dengan IPK 3,92; FUSA 
atas nama Intan Kurnia Sari Prodi Ilmu 
Al Quran dan Tafsir dengan IPK 3,89; 
FDIK atas nama Jamilah Tusa’diyah prodi 
Bimbingan Konseling Islam dengan IPK 
3,93; dan FEBI atas nama Intan Suri Ma-
hardika Pertiwi prodi Ekonomi Syariah 
dengan IPK 3,92. 

Prof Mukri juga menyampaikan 
apresiasi dan ungkapan terima kasih  
kepada para orang tua, wali dan ke-

luarga wisudawan yang hadir pada 
ke s e m p a t a n 

baik terse-
but. “Terima 

kasih atas ke-
percayaan kepada UIN 

Raden Intan Lampung 
dan kerjasamanya yang 
baik selama selama ini. 
Yang telah menghantar-
kan putra-putri, suami 
dan istri mencapai jen-
jang akademik sarjana, 
magister dan doktor,” un-
gkapnya.

Rektor mendoakan kepada para 
wisudawan dan keluarga agar selalu 
mendapat rahmat dan ridho Allah swt. 
“Semoga saudara dapat mengamal-
kan ilmunya dan bermanfaat bagi ke-
sejahteraan umat, berguna bagi agama, 
bangsa dan negara Indonesia tercinta,” 
pungkasnya.

Selain wisudawan dan keluarga, wisu-
da juga dihadiri para guru besar, pimpin-
an UIN, pemerintah daerah, media dan 
undangan lainnya.

Gubernur apresiasi Sinergi 
dengan UIn 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan  Sulfakar MM yang hadir mewakili 
Gubernur Lampung berkesempatan me-
nyampaikan sambutan gubernur. Guber-
nur berharap agar para lulusan UIN memi-
liki daya saing dan berakhlakul Karimah 
untuk dapat turut serta mengembangkan 
dan memajukan bangsa Indonesia khusus-
nya provinsi Lampung.

Pemerintah provinsi  memiliki program 
unggulan diantaranya terkait pendidikan. 
“Membangun manusia Indonesia sudah 
keharusan. Pemerintah provinsi ber-
harap Lampung dapat menyuplai manu-
sia terbaik untuk kemajuan bangsa,” kata 
Gubernur dalam sambutannya

Lampung merupakan gerbang Su-
matera. Pemerintah berharap, Lampung 
menjadi daerah yang maju, unggul, dan 
dapat menyiapkan SDM yang unggul 
untuk estafet pembangunan nasional.

APBD Lampung 20 persenn dialokasi-
kan untuk pendidikan di Lampung. 
Pemerintah provinsi saat ini juga telah  
menghibahkan tanah seluas 275 ha 
untuk  Itera, 100 ha untuk Unila dan 60 
ha untuk UIN. Hal tersebut guna mem-
fasilitasi proses perkembangan dan 
pembangunan terkait pendidikan di 
provinsi Lampung.

Pemerintah juga mengapresiasi sinergi 
dengan UIN selama ini. “Saya mengapre-
siasi sinergi dan kemajuan UIN Raden In-

tan. Semoga cita-cita UIN menjadi kam-
pus modern dan berkualitas di provinsi 
Lampung segera terwujud. Dan kepada 
wisudawan, selamat mengembangkan 
ilmu di tempat masing-masing. Semoga  
saudara menjadi kebanggaan UIN dan 
masyarakat Lampung,” tutupnya.

Wisuda Mahad
Mahad Al Jamiah Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung, mengadakan 
wisuda pertama kali untuk mahasantrinya 
di aula Mahad Al Jamiah UIN Raden Intan 
Lampung, Jum’at (1/6), Malam.

Wisuda mahasantri ini bertepatan 
dengan malam Nuzulul Quran. “Semoga 
malam Nuzulul Quran ini  membawa 

berkah dan kita mendapatkan ampun-
an Allah SWT serta setelah ramadan 
usai, kita menjadi kembali suci karna 
selalu menggali ilmu dijalan Allah,” ujar 
Saykhotu (penasihat) Mahad Al Jamiah 
Ustadz M Ichwan.

Dalam kesempatan itu, ia juga meng-
ungkapkan bahwa tidak semua UIN 
memiliki mahad seperti UIN Raden Intan 
Lampung. “Beruntunglah seluruh santri 
yang berkesempatan tinggal di mahad,” 
ujarnya.

Ichwan berharap dengan adanya ma-
had sebagai pelengkap lembaga, dapat 
membantu kampus dalam mencetak 
mahasiswa yang lebih berkualitas dari 

mahasiswa lainnya khususnya dibidang 
ilmu keagamaan.

Sementara itu, Mudir Mahad Al Jamiah 
Ustadz Kamran As’at Irsyady, menyam-
paikan pesan kepada seluruh mahasantri 
untuk tetap mengamalkan ilmu yang 
didapatkan. “Saat diluar nanti hendaknya 
seluruh alumni tetap memegang teguh 5 
ikrar yang telah diucapkan yaitu bertakwa 
kepada Allah SWT, menjalankan perintah 
agama, menjaga adab islami, mengamal-
kan ilmu, menjaga nama baik almamater, 
serta tetap setia kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berlandaskan 
pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945,” terangnya. n
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Sebanyak tiga jurnal ilmiah 
Fakultas Tarbiyah dan Kegu-
ruan (FTK) UIN Raden Intan 

Lampung resmi terakreditasi Kemen-
terian Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) periode 
1 2018.

Berdasarkan SK Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kemenristekdikti Republik Indonesia 
Nomor 21/E/Kpt/2018 tentang Pering-
kat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I 
Tahun 2018 tertanggal 9 Juli 2018, jurnal 
FTK yang terakreditasi yaitu Jurnal 
Ilmiah Pendidikan Fisika Al Biruni di 
peringkat 2, Jurnal Keguruan dan Ilmu 
Tarbiyah Tadris di peringkat 3, dan Jur-
nal Pendidikan Bahasa Arab Al Bayan 
masuk kategori peringkat 4. 

“Terima kasih kepada seluruh 
sivitas akademika UIN Raden Intan 
Lampung khususnya warga FTK atas 
support dan dukungannya,” ungkap 
Dekan FTK Prof Dr Chairul Anwar 
MPd melalui pesan whatsapp grup, 
Selasa (17/7/2018).

Dalam Sk tersebut dijelaskan bah-
wa akreditasi berlaku selama 5 tahun 

dan dapat diajukan kembali untuk 
reakreditasi sebelum masa berlaku 
habis. Meski demikian, apabila dike-
mudian hari ditemukan ketidakse-
suaian dengan pedoman akreditasi 
jurnal ilmiah, maka status akreditasi 
jurnal ilmiah yang bersangkutan da-
pat dicabut atau diturunkan.  

Pengelola rumah jurnal UIN Raden 
Intan Antomi Siregar MPd menyam-
paikan bahwa UIN mampu mengikuti 
perkembangan zaman. “Penilaian 
jurnal ini kan online, yang nilaipun 
jurnal online, bukan cetak. Artinya 
kita siap untuk mengelola jurnal on-
line tersebut,” ujarnya.

Dosen Pendidikan Fisika ini juga 
menjelaskan bahwa penilaian akredi-
tasi meliputi 2 hal yakni manajemen 
Open Journal System (OJS) dan 
konten (isi). “Manajemen OJS ini 
persentasenya 49 persen dan konten 
51 persen,” jelas Antomi.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa 
penilaian semua tanpa diketahui pihak 
pengelola masing-masing OJS. “Semua 
yang menilai dari pihak ristekdikti. Kita 
hanya mengajukan akreditasi. Ter-

masuk reviewer untuk menilai konten 
itu dari pusat,” sambungnya.

Pengajuan akreditasi jurnal terse-
but melalui portal Arjuna Ristekdikti. 
Sebelumnya 2 jurnal ilmiah UIN juga 
telah terakreditasi B dari Kemen-
ristekdikti atau setara dengan per-
ingkat 2 pada akreditasi yang terbaru. 
Jurnal tersebut yakni Jurnal Ushulud-
din dan Studi Islam Kalam dan Jurnal 
Hukum Islam Al Adalah.

Pengelola rumah jurnal UIN terse-
but juga mengaku sedang mem-
persiapkan jurnal-jurnal UIN untuk 
proses peningkatan akreditasi. “Kami 
mohon doa dan dukungan dari sivitas 
akademika dan pihak lain dalam 
meningkatkan kualitas penelitian dan 
pengelolaan jurnal ilmiah yang ada di 
UIN,” pungkas Antomi.  

Di samping itu, jurnal Al Biruni 
dan Kalam juga masuk ke dalam 
pilot project jurnal internasional 
Kemenristekdikti. 2 jurnal itu meru-
pakan bagian dari 25 jurnal yang 
diambil oleh Kemenristekdikti dari 
seluruh jurnal di PTN dan PTS se-
Indonesia. n

JUrnal UIn KembalI 
TerakreDiTaSi naSional
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Dalam proses membe-
nahi data, khususnya 
data terkait dosen, 

mahasiswa dan alumni, Pusat 
Teknologi Informasi dan Pang-
kalan Data (PTIPD) UIN Raden 
Intan Lampung selenggarakan 
workshop penge lolaan data 
perguruan tinggi (PDPT). Keg-
iatan tersebut merupakan rang-
kaian dari penyelesaian data 
UIN di PDPT Kementerian 

Riset Teknologi dan Perguruan 
Tinggi (Kemenristekdikti). 

Sebelumnya, rektor UIN 
Lampung telah me-launching 
helpdesk terkait PDPT pada 
awal Agustus 2018. Helpdesk 
tersebut menerima aduan dan 
pelaporan terkait data maha-
siswa atau alumni yang belum 
terdaftar pada sistem Kemen-
ristekdikti yakni Forlap Dikti.  

Kepala PTPID, Syafrimen 
MEd PhD, menyampaikan 
bahwa  maksud dan tujuan 
dari kegiatan tersebut untuk 
mendapatkan pengetahuan 
dan pencerahan tentang meka-
nisme pelaporan data. “Pelapor-
an data ini seperti mahasiswa, 
dosen, proses perkuliahan dan 
juga alumni,” ujarnya.

Kemudian dia melanjutkan, 
melalui workshop tersebut, 

pelaporan dan update data 
nantinya dapat terinput se-
penuhnya ke dalam sistem 
PD DIKTI. Selanjutnya dari 
semua proses tersebut, data 
mahasiswa, dosen, proses 
perkuliahan dan alumni terse-
dia pada Forlap Dikti.

Workshop yang diikuti oleh 
ketua dan sekretaris prodi, 
 admin disetiap prodi, tim PTIPD 

dan humas ini berlangsung di 
gedung ICT, Sabtu (1/9/2018). 
Narasumber pada workshop 
tersebut yakni Alip  Nuryanto 
dari PD Dikti Kementerian 
Agama. Dua minggu sebe-
lumnya, kegiatan serupa telah 
digelar dengan narasumber 
Pranova dari Kemeristekdikti.

Di kesempatan itu, Kepala 
Biro (Karo) Administrasi Aka-
demik Kemahasiswaan dan 
Kerjasama (AAKK) Drs Jumari 
Iswadi MM juga menyampai-
kan, pelaporan data ini meru-
pakan tanggung jawab moral 
dan tanggung jawab profesional 
dari setiap lembaga pendidikan. 
Dia pun menghimbau kepada 
seluruh ketua dan sekretaris 
prodi untuk dapat menyelesai-
kan dengan baik persoalan data 
tersebut. 

“Setiap masa ada orangnya, 
dan setiap orang ada masanya. 
Dari itu, saat ini amanah ada 
pada pundak kita masing-mas-
ing untuk membereskan peker-
jaan ini. Kita berikanlah yang 
terbaik kepada  masyarakat 
yang telah memilih UIN Raden 
Intan ini sebagai tempat untuk 
mencipta masa depan mereka.  
Saya yakin dengan semangat 
dan komitmen kita bersama 
tidak ada yang tidak bisa tuntas-
kan,” tukas Karo AAKK dihadap-
an peserta workshop.

Alip Nuryanto memapara-
kan secara detail step by step 
untuk melakukan proses pe-
laporan data ke dalam Forlap 
Dikti kepada seluruh peserta. 
Dia menjelaskan, apabila data 
sudah terinput, selanjutnya 
bersama dengan admin Ke-
menristekdikti untuk segera 
dimigrasi ke rumah UIN 
Raden Intan supaya nampak 
jelas progres pekerjaan dalam 
membereskan data ini.

“UIN juga harus mencari 
solusi untuk mendapatkan 
proses pelaporan ke depanya 
secara outomaticly. Tidak lagi 

melalui proses manual seperti 
pekerjaan berat yang kita laku-
kan saat ini,” tambah Alip.

Berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi serta 
diperkuat dengan Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 
2016 tentang Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PDPT), 
maka secara keseluruhan  setiap 
perguruan tinggi yang ada di 
Indonesia wajib melakukan 
pelaporan data pelaksanaan 
pendidikan tinggi. 

Meski demikian, sesuai su-
rat edaran Kemenristekdikti 
perihal periode awal pelapor-
an PD Dikti nomor 5478/A.PI/
SE/2017 menegaskan, untuk 
data mahasiswa Program 
Studi dan Perguruan Tinggi 
Kementerian Agama di bawah 
tahun ajaran 2009/2010, maka 
proses verifikasi cukup di-
lakukan di Perguruan Tinggi 
Agama masing-masing atau 
Kopertais Wilayah setempat 
jika berasal dari Perguruan 
Tinggi Agama Swasta. 

Datangkan Ahli 
Sebelumnya, setelah pelun-

curan layanan Helpdesk PDPT, 
UIN Raden Intan Lampung 
kembali melakukan upaya da-
lam menjawab permasalahan 
data mahasiswa dan alumni 
pada PDPT DIKTI.

UIN mendatangkan nara-
sumber yang ahli dibidang 
tersebut yaitu Pranofa Herdi-
yanto SKom Mti yang menja-
bat Kasubbid Publikasi dan 
Informasi Pusdatin Kemenri-
tekdikti pada acara workshop 
PDPT Dikti, Sabtu (11/8). 
Kegiatan ini dihadiri oleh se-
luruh dekan dan wakil dekan, 
direktur dan wakil direktur 
pascasarjana, ketua dan sekre-
taris prodi, kabag dan kasub-
bag di lingkungan UIN Raden 
Intan Lampung serta admin 
dari masing-masing prodi. n

benahi DaTa PDPT
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Pemimpin redaksi surat kabar 
harian Lampung Post, Is-
kandar Zulkarnain, meraih 

gelar doktor dari UIN Raden Intan 
Lampung. Gelar itu diraih setelah 
mengikuti ujian promosi doktor (S3) 
di GSG UIN, Kamis (30/8/2018).

Tim penguji ujian dipimpin oleh 
Prof Dr H Moh Mukri MAg dengan 
dibantu Prof Dr H Sudjarwo MPd, 
Prof Dr H Khomsahrial Romli MSi, 
Prof Dr H Sultan Syahril MA, Dr Hj 
Siti Patimah MPd, Dr H R Masykur 
MPd, dan Dr H M Akmansyah MAg 
sebagai sekretaris.

Pada ujian promosi Doktor terse-
but, Iskandar Zulkarnain mema-
parkan disertasi berjudul Pengem-
bangan Model Pendidikan dan 
Pelatihan Konvergensi Media dalam 
Meningkatkan Mutu Jurnalistik Ber-
basis Karakter [Studi pada Sekolah 
Jurnalisme Indonesia (SJI) – PWI].

Pemred Lampung Post itu lulus 
dengan predikat sangat memuaskan 
pada ujian promosi doktor tersebut. 

Hal ini diungkapkan ketua tim pen-
guji yang juga sebagai Rektor UIN 
Raden Intan Lampung  Prof Mukri 
saat membacakan hasil ujian yang 
diikuti Iskandar Zulkarnain.

Iskandar merupakan doktor lu-
lusan UIN ke-44. Menurut ketua 
tim penguji, pemberian nilai sangat 
memuaskan kepada promovendus 
Iskandar Zulkarnain dengan mem-
pertimbangkan dan melihat hasil 
paparan dan nilai ujian terbuka, 
ujian tertutup yang sebelumnya 
dilakukan, dan proses perkuliahan 
yang telah dilakukan selama men-
jadi mahasiswa. 

Menurut Rektor UIN ini, setelah 
dikukuhkan dan lulus, Iskandar 
Zulkarnain berhak menyandang 
gelar Doktor dan sekaligus men-
jadi Doktor ke-44 UIN Raden Intan 
Lampung.  “Kami selaku penguji 
bersepakat memberikan nilai sangat 
memuaskan kepada promovendus 
Iskandar Zulkarnain sekaligus ber-
hak menyandang gelar Doktor ke-44 

UIN Raden Intan Lampung. Jangan 
sampai disini saja, ajak juga teman 
dan kolega yang lain untuk terus 
meningkatkan kualitas diri dan pen-
didikan,” pungkas Prof Mukri. n

PeMiMPin reDakSi laMPung PoST 
raih DokTor Di uin
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UIN Raden Intan Lam-
pung menjalin ker-
jasama dengan PT  

Bank Pembangunan Daerah 
Banten Tbk (Bank Banten). 
Kerjasama ini ditandai dengan 
penandatanganan nota kes-
epahaman (MoU) oleh Rektor 
UIN Raden Intan Lampung 
Prof Moh Mukri MAg dengan 
Direktur Utama Bank Banten 
Fahmi Bagus Mahesa di ruang 
sidang rektorat UIN, Senin 
(27/8/2018).

Rektor UIN mengatakan 
kampus ini sedang tumbuh 
dan berproses. Saat ini, UIN 
terus jalin kerjasama dengan 
pihak lain untuk meningkatkan 
pelayanan dan memajukan 
lembaga. “Mahasiswa UIN 
saat ini sekitar 25 ribu lebih, 
dan tidak menutup kemung-
kinan untuk terus bertambah,” 
ujarnya.

Prof Mukri pun mengung-
kapkan,  mengelola bank 

sama seperti mengelola pen-
didikan yaitu kepercayaan. 
Menurutnya, jika kepercayaan 
masyarakat bagus, maka lem-
baga tersebut akan terus tum-
buh. Untuk meningkatkan 
kepercayaan tersebut tentu-
nya juga harus meningkatkan 
kualitas dan pelayanan.

Hal yang sama dikatakan 
Direktur Utama Bank Banten. 
Fahmi dalam sambutannya me-
nyampaikan bahwa pihaknya 
sudah bekerjasama dengan 
banyak pihak khususnya UIN 
dari berbagai daerah. “Kami 
sudah Kerjasama  dengan Ban-
ten, Pekanbaru, Jabar dan be-
berapa UIN lainnya termasuk 
Lampung. Kami menyadari 
pentingnya pelayanan terh-
adap masyarakat. Semua bank 
memiliki produk yang sama.  
Yang membedakan bank satu 
dan lain adalah pelayanan,” 
kata Fahmi menyambung yang 
dikatakan rektor.

Dia melanjutkan, kehadiran 
Bank Banten diharapkan da-
pat memberi manfaat kepada 
lingkungan dan sosial. “Kami 
(Bank Banten) juga berkomit-
men memberikan CSR un-
tuk pembangunan masjid 
Safinatul Ulum. Kami harus 
memberikan kontribusi positif 
bagi daerah dan masyarakat,” 
tukasnya.

Bank Banten bertransformasi 
yang dimulai sejak pertengah-
an tahun 2016, sejalan  dengan 
akuisisi  oleh Pemerintah 

Provinsi Banten melalui PT 
Banten Global Development, 
sehingga Bank Banten resmi 
beroperasi dan menyandang 
status sebagai Bank Pemban-
gunan Daerah (BPD).

Ruang lingkup kerjasama ini 
diantaranya meliputi peman-
faatan layanan jasa perbankan 
dan dukungan untuk berbagai 
kegiatan dalam rangka pengem-
bangan tri dharma perguruan 
tinggi sesuai ketentuan perun-
dang-undangan dan peraturan 
yang berlaku. n

UIn-banK banTen 
Teken kerjaSaMa



Ruang mahasiswa Edisi XiX tahun 2018 25Ruang mahasiswaEdisi XiX tahun 201824

UKM Hiqma helat Festival Seni 
Islam (Fesi) II 2018 se-provinsi 
Lampung. Kegiatan yang ber-

langsung selam 3 hari, 7-9 Mei 2018, 
di lingkungan UIN Raden Intan ini 
mengusung  Tema Berkarya, Berkreasi 
dengan Seni Islam.

Ketua pelaksana Agus Sofyandi me-
maparkan, kegiatan tersebut diikuti 92 
peserta dari berbagai jenis perlombaan. 
Cabang yang dilombakan yaitu Syahril 
Quran, Tilawah Quran, Hifdzil Quran, 
Kaligrafi dan Hadroh.

Ketua UKM Hiqma Angga Saputra 
mengatakan, Fesi ini untuk kedua 
kali diselenggarakan. “InsyaAllah Fesi 
berikutnya akan berjalan setiap tahun 
dan akan menjadi kegiatan tahunan,” 
ujarnya saat menyampaikan sambutan 
pada pembukaan Fesi II di lapangan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), 
Senin (7/5). 

Angga juga menjelaskan, Fesi dis-
elenggarakan untuk mempererat si-

laturahmi antar peserta dan panitia. 
“Khususnya (tujuan) untuk membina 
dan mengembangkan bakat dan syiar 
khususnya dalam bidang yang digeluti 
Hiqma,” tuturnya.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil De-
kan III Fakultas Syariah Dr Chaidir 
Nasution MH. Ia menyampaikan, 
UKM ini berada pada tingkat univer-
sitas. Ia mengaku diminta oleh Kabag 
Akademik dan Kemahiswaan untuk 
membuka acara Fesi II mewakili 
Rektor dan Wakil Rektor III yang ber-
halangan hadir.

“UKM ini wadah berhimpun maha-
siswa terkait peminatan dan bakat yang 
sama untuk dikembangkan. Kegiatan 
ini sifatnya keluar dalam rangka dakwah 
untuk menghimpun seni budaya Islam 
dalam bentuk festival,” ujar Chaidir.

Lebih lanjut, Chaidir mengung-
kapkan bahwa ajang tersebut untuk 
mengukur seberapa besar UKM 
berhasil mengkader anggotanya. 

“Lembaga (UIN) ini terangkat oleh 
prestasi mahasiswa. Bukan hanya dari 
akademik dan temuan ilmiah, tetapi 
juga dari (prestasi) kemahasiswaan,” 
ujarnya sekaligus membuka kegiatan 
Fesi II 2018.

Chaidir pun menambahkan, Bidang 
III yang mengurus bagian kemaha-
siswaan berharap bahwa UKM maupun 
organisasi kemahasiswa intra kampus 
lainnya memiliki etos dan kinerja yang 
lebih baik dari yang lain.

Ia juga berpesan kepada peserta dan 
dewan juri, “jadikan ini ajang untuk 
menguji, mengevaluasi kemampuan 
kita dalam bidang seni Islam. Lembaga 
juga berharap kepada dewan juri untuk 
mengedepankan objektifitas. Jadi pe-
menang benar-benar yang layak.”

Hadir pada pembukaan ini Pembina 
UKM Hiqma Nova Erlina MEd, Wakil 
Dekan III FTK Dr Rubhan Masykur 
MPd, dewan juri, panitia, peserta dan 
undangan lainnya. 

ukM hiqMa helaT 
FeSTIval SenI ISlam
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Festival Film Islami
Di kegiatan berbeda, Festifal Film 

Islami  (Fesfis) yang diselenggarakan 
UKMF Rumah Film KPI (RFK) Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) 
UIN Raden Intan diikuti berbagai 
kalangan. Hingga penerimaan karya 
ditutup pada 30 Juni 2018, ada 33 
film yang berpartisipasi pada gelaran 
tahunan tersebut.

Ketua Umum RFK Ihsan mengatakan 
bahwa Fesfis sebagai salah satu ruang 
bagi para sineas Indonesia. “Fesfis tahun 
ini yang ketiga. Kegiatan ini untuk mem-
berikan wadah berkarya kepada sineas-
sineas di Indonesia khususnya karya 
film yang bernuansa islami,” ujarnya 
melalui pesan whatsapp (2/7). 

Ia memaparkan, 33 film yang ber-
partisipasi sebagian besar dari wilayah 
Lampung dan berbagai kalangan.  “Ada 
juga dari luar Lampung  seperti Jawa 
Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta dan 
Kalimantan Timur. Partisipannya ada 
dari pelajar, mahasiswa dan unsur 
umum,” terangnya.

Ada 6 kategori yang dilombakan pada 
acara tersebut yakni Film Terbaik Na-
sional, Film Terbaik Lampung, Film Ter-

baik Pelajar, Film Terfavorit, Sutradara 
Terbaik, dan Penulis Skenario Terbaik.

Selain akademisi dan praktisi, dewan 
juri pada kegiatan ini ada dari Dewan 
Kesenian Lampung. Pengumuman 
pemenang dan pembagian hadiah 
dilaksanakan pada hari Senin, 16 Juli 
2018, di Aula Fakultas Ushuluddin dan 
Studi Agama UIN Raden Intan. 

Festival Seni Drama
Dalam rangka memenuhi tugas 

akhir semester, mahasiswa semester 
4 prodi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK) UIN Raden In-
tan  gelar festival seni dalam bentuk 
penampilan drama yang ditampil-
kan oleh masing-masing kelas yang 
bertempat di GSG UIN, Senin (14/5). 
Sebanyak 950 orang peserta sangat an-
tusias menikmati sajian-sajian drama 
yang ditampilkan.

“Kegiatan ini bernama festival seni 
drama Mahasiswa PGMI yang mana 
kegiatan ini dilaksanakan oleh maha-
siswa PGMI semester 4, yang dinaungi 
oleh pengampu mata kuliah yaitu Ba-
pak Anton Tri Hastanto, Bapak Djoko 
Rohadi, Ibu Arini Sofia, dan Bapak 

Ferdi,” ungkap ketua pelaksana, Hen-
dri Rahman Jaya.

Dalam kegiatan yang mengusung 
tema Berkreasi Dalam Seni Demi 
Mewujudkan Mahasiswa PGMI yang 
Kreatif, Solid dan Berkarakter ini tu-
rut hadir Ketua Prodi PGMI Syofnida 
Ifrianti MPd dan Wakil Dekan (WD) 
III Bidang Kemahasiswaan FTK Dr 
Rubhan Masykur MPd.

Ketua Prodi PGMI itu mengapresiasi 
inovasi dari mahasiswa semester 4 atas 
gelaran tersebut. Ia berharap kegiatan 
seperti terus berlanjut dan dapat kon-
sisten dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang bersifat positif. 

“Kegiatan ini menujukkan adanya 
kreativitas yang tinggi pada maha-
siswa. Saya merasa bangga dan haru,” 
ujar Syofnida.

Hal yang sama disampaikan WD III 
FTK. “Jurusan PGMI adalah jurusan 
yang spektakuler, yang selalu aktif 
mengadakan kegiatan-kegiatan yang 
positif. Maka pantaslah jika jurusan 
PGMI terkenal dengan jurusan teraktif, 
kreatif dan solid,” kata Rubhan saat 
membuka acara Festival Seni Drama 
Mahasiswa PGMI tersebut. n
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UKM Blitz kembali gelar pa-
meran angkatan 13 dengan 
tema Elemen yang diseleng-

garakan di parkiran perpustakaan, 
7-8 Mei 2018. Ketua pelaksana pam-
eran muklis, melaporkan, pameran 
tersebut merupakan syarat anggota 
muda UKM Blitz menjadi anggota 
tetap. Selain pameran, acara lainnya 
yaitu seminar fotografi dan hunting 
model.

Hal senada disampaikan Ketua UKM 
Blitz Ardian Kusuma. Menurutnya, 
pameran tersebut sudah yang ke-13 
kali diselenggarakan dalam proses 

pengkaderan anggota. “Pameran ang-
katan ini merupakan kegiatan rutin 
dari UKM Blitz,” ujar Ardian.

Wakil Rektor (WR) III Prof Dr Syaiful 
Anwar MPd mengapresiasi kegiatan 
tersebut karena tetap eksis dari tahun 
ke tahun. “Dengan segala kekurangan, 
UKM Blitz telah menunjukkan kepada 
kita bahwa masih bisa tetap eksis da-
lam bidangnya,” ujar WR III kepada 
undangan pembukaan pameran, Senin 
(7/5/2018).

Syaiful mengatakan, anggota UKM 
Blitz bisa mengembangkan minat 
bakat ini dapat dijadikan suatu karir 

dalam bidang fotografi. “Di UKM ini 
kalian dapat bekal perfotoan dan ke-
ilmuan lainnya. Saya yakin adik-adik 
di Blitz memiliki keterampilan yang 
bagus. Jadi tinggal dikembangkan,” 
imbuhnya.

WR III itu juga berharap, kedepan-
nya seluruh UKM harus memiliki 
hasil produk dan prestasi, baik pada 
level lokal, nasional maupun interna-
sional. Terkait sarana prasarana (sar-
pras), ia mengatakan, akan memenuhi 
sarpras kemahasiswaan secara be-
rangsur sesuai dengan prioritas dan 
perencanaan.n

Pameran FoToGraFI 13 merIah
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Pendidikan merupakan hal 
yang terpenting bagi kehidup-
an berbangsa dan bernegara. 

Tanpa pendidikan mustahil bagi kita 
untuk bisa meneruskan bangsa ini 
ke depannya.  Hal tersebut di sam-
paikan Ketua Umum UKM Puskima 
Hendri Rahman Jaya saat memberi-
kan sambutan pada kegiatan dialog 
nasional bersama Ahmad Muzani 
Wakil Ketua MPR RI di ruang seminar 
rektorat UIN, Selasa (8/5/2018).

Hendri melanjutkan, menurutnya, 
sebagai mahasiswa harus men-
jadi iron stock yang berarti calon 
pemimpin bangsa masa depan. 
“Menjadi mahasiswa Insan paripur-
na,  selalu bergerak menjadi agen 
of change,  berisitiqomah menjadi 
sosial control,  dan selalu terdepan 

menjadi iron stock,” sambungnya. 
Mahasiswa prodi PGMI itu ber-

harap,  UKM puskima selalu menjadi 
garda terdepan  untuk memfasilitasi 
mahasiswa berintelektual dan terus 
menjadi wadah pengembangan mi-
nat dan bakat mahasiswa .

Acara yang dibuka Wakil Rektor 
(WR) III Bidang Kemahasiswaan dan 
Kerjasama itu dihadiri sekitar 300 
peserta. WR III Prof Dr Syaiful Anwar 
MPd mengapresiasi program yang 
dilakukan UKM Puskima yang dapat 
mendatangkan anggota DPR RI. 

Syaiful menekankan kepada maha-
siswa untuk selalu mengingat tentang 
pentingnya pendidikan. “Jangan 
sampai ragu untuk menuntut ilmu 
sebanyak-banyaknya, terlebih di 
UIN sudah banyak difasilitasi untuk 

menuntut ilmu  sesuai dengan ciri 
khas Universitas Islam Negeri Lam-
pung yaitu kampus hijau di mana 
mahasiswa nyaman dan betah untuk 
belajar,” ujarnya.

Demikian yang disampaikan ang-
gota DPR RI yang juga Wakil Ketua 
MPR Ahmad Muzani. Ia mengingat-
kan mahasiswa untuk membiasakan 
dan membudayakan membaca dan 
diskusi.  

“Karena bangsa yang besar adalah 
bangsa yang mencintai ilmu dan buku. 
Bangsa yang besar adalah bangsa yang 
memiliki peradaban.  Karena dengan 
itu semua pendidikan di Indonesia 
akan semakin maju dan tetap terpeli-
hara akan keilmuannya. Dan Indonesia 
akan bisa menjadi bangsa yang maju,” 
pungkas Muzani. n

dIaloG naSIonal berSama
Wakil keTua MPr
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UIN Raden Intan Lampung raih lima 
medali pada kegiatan Pekan Seni 
Mahasiswa Daerah (Peksimida) 

Lampung yang diselenggarakan di Institut 
Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya pada 
9-10 Agustus 2018.

Kelima juara yang diraih tersebut yaitu 
Juara 1 Puisi atas nama Putri Destria Ra-
chmadina mahasiswa Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK), Juara 1 Solo Dangdut 
Putri atas nama Dewi  Wulandari mahasiswa 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
(FDIK), Juara 2 Solo Dangdut Putri atas 
nama Ria Putri Febriani mahasiswa FTK, 
Juara 3 Vokal Grup atas nama Tim Paduan 
Suara UIN dan Juara 3 Fotografi atas nama 
Hendy Yuza Libel mahasiswa FTK.

Sivitas UIN mengapresiasi atas diraihnya 
prestasi tersebut. Seperti yang disampaikan 
Rektor UIN Prof Dr H Moh Mukri MAg 
bahwa capain yang diraih mahasiswa perlu 
diapresiasi bersama.

“Saya atas nama pribadi dan pimpinan 
(UIN) mengucapkan selamat atas diraihnya 
sejumlah prestasi pada acara Peksimida 
Lampung 2018. UIN akan terus mendu-
kung kegiatan ilmiah dan kegiatan maha-
siswa lainnya,” ucap Prof Mukri, Minggu 
(12/8/2018).

Kabag Akademik dan Kemahasiswaan 
Dra Farida menjelaskan hal yang sama. 

Menurutnya, pembinaan mahasiswa melalui 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memang 
menjadi salah satu prioritas UIN. Selain 
meningkatkan budaya akademik dan ilmiah, 
UIN juga berupaya meningkatkan prestasi 
melalui kegiatan minat dan bakat.

“Semoga prestasi ini juga dapat memo-
tivasi mahasiswa UIN yang lain dalam 
berkarya dan mengembangkan minat bakat,” 
tukas Farida.

Juara pertama pada Peksimida ini akan 
dikirim pada Pekan Seni Mahasiswa Na-
sional (Peksiminas) yang ke 14 tahun 2018 
atau Peksiminas XIV 2018 yang berlangsung 
15-20 Oktober 2018 di Yogyakarta. 

Peksiminas merupakan kompetisi di bidang 

seni bagi mahasiswa Indonesia yang diseleng-
garakan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran 
dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Ke-
menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) dengan menunjuk 
salah satu pengurus Badan Pembina Seni 
Mahasiswa Indonesia (BPSMI) sebagai panitia 
penyelenggara kegiatan. 

Peksiminas bertujuan untuk mening-
katkan kualitas dan kemampuan praktik 
mahasiwa dalam menumbuhkan apre-
siasi terhadap seni, baik seni suara, seni 
pertunjukan, penulisan sastra, seni rupa, 
dan lain-lain. Peksiminas diselenggarakan 
kali pertama pada tahun 1991 di Surakarta, 
Jawa Tengah. n

UIn raIh lIma medalI 
Di PekSiMiDa 2018
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Atlet pencak silat UIN 
Raden Intan Lampung 
raih juara pada Asean 

Pencak Silat Championship 
for University Student. Lomba 
tingkat Asean ini diselengga-
rakan Universitas Riau di kam-
pus setempat berlangsung 6-9 
 September 2018. 

2 dari 3 atlet yang dikirim UIN 
Raden Intan berhasil menyabet 
emas dan perak pada even terse-
but. Juara 1 kelas A putra diraih 
oleh Amar Cahyadi mahasiswa 
prodi Perbankan Syariah dan 
juara 2 kelas A Putri diraih Arma 
Veronica mahasiswa prodi Ko-
munikasi Penyiaran Islam. Even 
tersebut diikuti oleh perwakilan 
3 negara, Indonesia, Malaysia 
dan Thailand.

Dibabak final, Amar berhasil 
mengalahkan lawannya dari 
Universitas Islam Riau dan Arma 
harus rela meraih juara 2 dari 
Universitas Lancang kuning. Se-
dangkan  Muhammad Ichlasul 
Amal mahasiswa prodi Manaje-
men Dakwah gugur sebelum 
masuk ke semi final.

Amar mengaku bangga bisa 
membawa nama baik alma-
mater pada even tingkat Asean 
tersebut. Selain itu, dia juga 
mengatakan bahwa lawan di 
lomba tersebut cukup berat. 
“Alhamdulilah, suatu kebang-
gaan tersendiri buat saya bisa 
menjadi juara di even tingkat 
Asean,” ujarnya.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam ini juga me-
nyampaikan tidak mau besar 
kepala atas apa yang diraihnya 
saat ini. “Saya akan tetap lati-
han untuk terus memberikan 
yang terbaik bagi almamater 
saya. Saya pun berharap pihak 
kampus terus mendukung kami 
dan juga kawan-kawan yang lain 
dalam meningkatkan prestasi,” 
ujar Amar.

Pelatih UKM Pencak Silat 
Cahniyo Wijaya Kuswanto MPd 
yang turut serta mendampingi 
anak didiknya tersebut merasa 

haru dan bangga atas peroleh-
an yang diraih kontingen UIN 
Raden Intan. Meski demikian, 
ia mengaku akan terus mendidik 
dan melatih atlet pencak silat 
khususnya dalam menyiapkan 
regenerasi.

“Saya tetap pesankan kepada 
para atlet untuk tidak besar hati 

menerima pujian. Saya terus 
ingatkan untuk rendah hati dan 
terus meningkatkan kemam-
puan dan prestasi,” ungkap Neo 

sapaan akrabnya.
Dosen prodi Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 
ini juga berharap kepada pihak 
kampus untuk mendukung 
kegiatan minat dan bakat ma-
hasiswa baik yang bersifat 
akademik maupun non-aka-
demik.

Penghargaan
Prestasi yang baru diraih itu 

mendapat apresiasi dari Rektor 
UIN Prof Dr H Moh Mukri MAg. 
“Alhamdulillah, prestasi ini tentu-
nya telah membawa nama baik 
lembaga. Selain itu, (Prestasi) 
bisa meningkatkan nilai akreditasi 
lembaga,” terangnya.

Rektor juga menyampaikan 
akan terus mendukung kegiatan 
mahasiswa yang positif dan un-
tuk peningkatan prestasi. Atlet 
yang meraih juara tersebut juga 
mendapat penghargaan dari rek-
tor UIN berupa uang pembinaan 
dan beasiswa. 

Amar Cahyadi sebagai Juara 1 
kelas A putra pada even tersebut 
mendapat uang pembinaan  sebe-
sar 3 juta rupiah dan beasiswa. 
Kemudian Arma Veronica yang 
meraih juara 2 kelas A Putri menda-
pat uang pembinaan sebesar 2 juta 
rupiah dan beasiswa. Sedangkan 
pelatih, Cahniyo, mendapatkan 
bonus 1 juta rupiah.

Penghargaan tersebut diberi-
kan oleh rektor yang diwakili oleh 
Kepala Biro AAKK Drs Jumari 
Iswadi MM pada upacara rutin 
17-an, Senin (17/9/2018). Selain 
penghargaan untuk atlet, Kepala 
Biro AAKK mengatakan, UKM 
bersangkutan yakni UKM Pencak 
Silat akan mendapat tambahan 
sarana prasarana untuk latihan.

“Pak rektor dan pimpinan 
(UIN) berkomitmen untuk mem-
berikan penghargaan kepada 
mahasiswa berprestasi. Baik da-
lam bidang akademik maupun 
non-akademik,” ujar Jumari usai 
upacara berlangsung.

Terkait dengan beasiswa, Kepala 
Biro menyampaikan bahwa maha-
siswa berprestasi ini akan mendapat 
beasiswa yang pas dengan prestasi 
yang di dapat. “Yang jelas beasiswa 
ini untuk kebutuhan perkuliahan-
nya dan juga pembinaan untuk 
peningkat an prestasi,” tambahnya. n

uin juara Pencak SilaT 
TingkaT aSean
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Mahasiswa baru tahun akade-
mik 2018/2019 UIN Raden 
Intan Lampung melaksana-

kan istighotsah sebelum pelaksanaan 
Pengenalan Budaya Akademik dan 
Kemahasiswaan (PBAK) di Lapangan 
UIN Raden Intan Lampung, Selasa 
(14/08/2018) pagi.

Istighosah dipimpin oleh Dr Abdul 
Syukur MAg. Dia menjelaskan, tujuan di-
laksanakan Istighotsah agar PBAK 2018 
ini berjalan dengan lancar. “Kita mohon 
doa kepada Allah SWT semoga PBAK 
berjalan lancar dan ini menjadi awal 
yang baik khususnya bagi mahasiswa 
baru untuk ke depannya dalam proses 
studi,” ujar Wakil Dekan III Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi itu.

Dalam acara tersebut, mahasiswa 
baru juga mendoakan dan diajak untuk 
berpartisipasi dalam penggalangan dana 
untuk gempa di Lombok, Nusa Tenggara 
Barat.

Acara ini dihadiri oleh Rektor , Wakil 
Rektor, Kepala Biro Dekan dan Wakil De-
kan, Kabag, Kasubbag serta para dosen 
dan sejumlah pegawai UIN Raden Intan 
Lampung.

Usai istighotsah, sebelum upacara 
pembukaan, peserta PBAK dan undang-
an yang hadir dihibur oleh Dwi Wulan-
dari juara 1 dan Ria Putri Febriani juara 
2 solo dangdut Pekan Seni Mahasiswa 
tingkat Daerah (PEKSIMIDA) 2018. 

dibuka rektor
Rektor UIN Raden Intan Prof Dr Moh 

Mukri MAg membuka secara resmi 
Pengenalan Budaya Akademik dan Ke-
mahasiswaan (PBAK) 2018. Pembukaan 
ini dilaksanakan usai istighosah.

Rektor menyematkan id card kepada 
peserta PBAK perwakilan dari setiap fakul-
tas.  Pelaksananaan PBAK 2018 ditandai 
dengan pelepasan 500 balon ke udara. 

Dalam amanatnya, rektor mengatakan 
bahwa mahasiswa baru harus sungguh-
sungguh mengikuti kegiatan PBAK. “ 
Melalui PBAK ini, mahasiswa baru juga 
harus mengetahui prosedur, etika, tata 
krama yang harus dipatuhi dan dilak-
sanakan oleh mahasiswa baru,” ujar Prof 
Mukri dihadapan peserta PBAK.

Ketua pelaksana PBAK 2018 Drs Jumari 

Iswadi MM melaporkan, total peserta yang 
mengikuti PBAK 2018 sebanyak 6.699 
mahasiswa tahun akademik 2018/2019. 
Jumlah tersebut terdiri dari Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan (FTK) sebanyak 
2.740, Fakultas Syariah (FS) sebanyak 922, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 
sebanyak 1.098, Fakultas Ushuluddin dan 
Studi Agama (FUSA) sebanyak 880 dan 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
(FDIK) sebanyak 1.059.

Acara pembukaan pembukaan PBAK 
ini juga diisi dengan parade 18 Unit Keg-
iatan Mahasiswa (UKM). Setelah pembu-
kaan, acara dilanjutkan dengan materi, 
diantaranya yaitu materi tentang wawasan 
keislaman oleh MUI Lampung, wawasan 
kebangsaan oleh Polda Lampung dan ba-
haya narkoba oleh BNN Lampung.

Peduli lombok
Di pembukaan PBAK ini juga dilaku-

kan gerakan peduli gempa Lombok, 
Nusa Tenggara Barat. Kepedulian ini 
disampaikan dalam wujud doa dan 
penggalangan dana kemanusiaan.

Doa dan penggalanan dana tersebut 
merupakan bentuk kepedulian terhadap 
sesama dari sivitas UIN terhadap korban 
bencana. Seperti yang dikatakan Wakil 
Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama (FUSA) Bunyamin Mahmudin 
MA, “Kita tunjukan rasa peduli kita terh-
adap saudara kita yang sedang tertimpa 
musibah  gempa bumi di Lombok.”

Hal yang sama disampaikan oleh 
Kepala Biro Administrasi Akademik 
Kemahasiswaan dan Kerjasama. “Jajaran 
birokrasi mengajak seluruh calon maha-
siswa baru dan para panitia untuk ikut 
berpartisipasi dalam peduli Lombok. 
Dengan kita Infaq ini, Insyaallah akan 
memberkahkan hidup kita dan sangat 
membantu saudara kita di Lombok,” 
lugas Ketua Pelaksana PBAK tersebut.

Jumlah dana yang terkumpul dari 
gerakan peduli Lombok tersebut ter-
kumpul 25.119.000 rupiah. “ Dana yang 
terkumpul sudah diserahkan ke rektor 
dan nanti ektor akan menyerahkan dan 
menyalurkan dana tersebut melalui 
ke Kementerian Agama. Kemudian 
nanti Kementerian Agama yang akan 
menyerahkan dana ke korban gempa 
di Lombok,” pungkas Haris selaku wakil 
ketua panitia PBAK 2018. 

Istigosah dan penggalanan dana yang 
dipimpin oleh Dr Abdul Syukur MA yang 
juga Wakil Dekan III Fakuktas Dahwah 
dan Ilmu Komunikasi (FDIK) dan di ikuti 
oleh seluruh sivitas UIN yang hadir pada 
acara tersebut. n

Pbak DiMulai 
Dengan ISTIGhoSah
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disampaikan dalam wujud doa dan 
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adap saudara kita yang sedang tertimpa 
musibah  gempa bumi di Lombok.”

Hal yang sama disampaikan oleh 
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birokrasi mengajak seluruh calon maha-
siswa baru dan para panitia untuk ikut 
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memberkahkan hidup kita dan sangat 
membantu saudara kita di Lombok,” 
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nanti Kementerian Agama yang akan 
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ketua panitia PBAK 2018. 

Istigosah dan penggalanan dana yang 
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juga Wakil Dekan III Fakuktas Dahwah 
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Wakil Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan dan 
Kerjasama Prof Dr 

Syaiful Anwar MPd mengatakan, 
tes urine bagi mahasiswa meru-
pakan upaya untuk membuat 
suasana kampus lebih kondusif 
dan jauh dari narkoba. 

“(Tes urine) ini salah satu 
cara dan upaya agar kampus 
bebas narkoba, berakhlak, 
santun dan suasana akademik 
jadi lebih hidup,” ujar Prof Syai-
ful di ruang kerjanya, Senin 
(30/7/2018).

Sebelum pelaksanaan Pen-
genalan Budaya Akademik dan 
Kemahasiswaan (PBAK), calon 
ahasiswa baru UIN Raden In-
tan jalani tes urine. Tes urine 
tersebut telah berlangsung 
selama 5 hari mulai 30 Juli – 3 
Agustus 2018 di GSG UIN. 

Fakultas Tarbiyah dan Ke-
guruan (FTK) selama 2 hari 
yakni 30-31 Juli, Fakultas Syariah 
(FS) 1 Agutus, Fakultas Dakwah 
dan Ilmu Komunikasi (FDIK) 2 
Agustus, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam (FEBI) serta Fakul-

tas Ushuluddin dan Studi Agama 
(FUSA) pada 3 Agustus 2018.   

Menurut WR III, dari ha-
sil tes tersebut, jika ada yang 
terindikasi menggunakan 
narkoba akan ditindaklanjuti 
pihak kampus. “Kalau masih 
terindikasi ringan, akan kita 
bina. Tetapi jika (terindikasi) 
berat, pihak kampus harus 
mengembalikan ke orang tua 
dan disarankan untuk dilaku-
kan rehabilitasi,” terangnya.

Dia menjelaskan, tahun 
lalu ada dua calon mahasiswa 

yang terindikasi menggunakan 
narkoba namun dalam kategori 
ringan. Pihak kampus melaku-
kan pembinaan dan mengon-
trol anak tersebut agar tidak 
terjerumus lebih jauh.

Seperti tahun sebelumnya, 
pihak UIN memfasilitasi calon 
mahasiswa untuk tes urine 
yang bertempat di GSG terse-
but. Meski demikian, pihak 
kampus juga membolehkan 
kepada calon mahasiswa untuk 
melakukan tes urine di luar 
seperti di rumah sakit atau 

BNN Provinsi / Kabupaten-
Kota.  Tahun ini, pihak UIN 
bekerjasama dengan Polda dan 
Klinik Untung Medika dalam 
menyelenggarakan tes urine.

Bukti tes urine ini juga meru-
pakan syarat bagi mahasiswa 
baru untuk mengambil jaket al-
mamater dan mengikuti PBAK. 

Sambut mahasiswa 
baru

Antusiasme warga kampus 
UIN dalam menyambut ma-
hasiswa baru sangat luar biasa. 
Semangat itu terlihat dari ak-
tifitas keseharian, baik oleh 
pimpinan, dosen, pegawai, 
mahasiswa maupun panitia 
secara keseluruhan.

Sebelum pelaksanaan PBAK, 
panitia, baik dari tingkat pusat 
sampai prodi terus melakukan 
rapat koordinasi dan persiapan 
teknis untuk kesuksesan PBAK.  
Seperti pada Selasa (7/8/2018), 
panitia secara keseluruhan 
melaksanakan rapat koordinasi 
di ruang seminar rektorat.

Rapat koordinasi dipimpin 
langsung WR III selaku penang-
gungjawab PBAK. Rapat terse-
but diikuti oleh panitia yang ter-
libat dari unsur dosen, pegawai 
dan mahasiswa. Hadir juga 
pada rapat tersebut sejumlah 
pimpinan diantaranya Kepala 
Biro AAKK, Dekan, Wakil De-
kan, Kabag dan Kasub bag Aka-
demik.

WR III dalam amanatnya 
berpesan secara khusus ber-
pesan kepada mahasiswa yang 
menjadi panitia pada ting-
kat universitas sampai prodi. 
”Mahasiswa menjadi garda 
terdepan dalam membimbing 
adik-adik mahasiswa baru. 
Mahasiswa yang terlibat da-
lam panitia ini harus memiliki 
itikad yang baik.  Jangan sampai 
memiliki masalah,” ujarnya. n

TeS urine uPaya kaMPuS
bebaS narKoba
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Rektor UIN Raden Intan 
Lampung Prof Dr Moh 
Mukri MAg mengukuh-

kan mahasiswa baru tahun 
akademik 2018/2019 pada 
acara penutupan PBAK yang 
berlangsung di Lapangan UIN, 
Sabtu (16/8/2018). Penguku-
han dilakukan secara simbolis 
dengan pelepasan kartu tanda 
peserta PBAK.

Di acara pengukuhan terse-
but, dilakukan juga deklara-
si anti radikalisme dan anti 
narkoba dengan membacakan 
“Pakta Integritas Mahasiswa” 
yang diikuti oleh seluruh ma-
hasiswa baru. 

Dalam pakta integritas terse-
but, mahasiswa UIN Raden 
Intan Lampung di tuntut untuk 
senantiasa melaksanakan aja-
ran islam, mentaati peraturan 
dan perundang-undangan 
yang berlaku, serta mematuhi 
peraturan yang ada di UIN 
Raden Intan. Selain itu, maha-
siswa juga diharapkan untuk 
menunjukan kreatifitas dan 

menjauhi berbagai bentuk 
pelanggaran lainnya seperti 
tindakan susila dan narkoba.

Dalam sambutannya, rektor 
mengucapkan selamat ber-
gabung kepada seluruh maha-
siswa baru di UIN dan berpe-
san agar mahasiswa senantiasa 
menjaga nama baik UIN Raden 
Intan. Selain itu, ia juga mene-
kannya untuk belajar dengan 
sungguh-sungguh dan mening-
katkan kemampuan. 

“Kalian harus bersyukur dan 
berbangga bisa bergabung 
dengan sivitas akademika UIN 
Raden Intan Lampung. Karena  
kalian adalah orang-orang pi-
lihan yang berhasil mengalah-
kan lebih dari 35 ribu orang 
yang mendaftar di  lembaga 
ini,” kata rektor.

Pada penutupan PBAK ini 
juga dibagikan berbagai ha-
diah kepada para juara lomba 
yang diadakan selama PBAK 
berlangsung. Lomba-lomba 
tersebut diantaranya juara 
lomba tenis meja, lomba futsal, 

lomba voli, serta lomba solo 
song putra dan putri.

Pengukuhan mahasantri
Setelah pengukuhan ma-

hasiswa baru, tepat malam 
17 Agustus 2018, Mahad Al-
Jami’ah mengukuhkan ma-
hasiswa santri (mahasantri) 
baru angkatan tahun 2018. Ini 
merupakan momen bersejarah 
bagi mahasantri, setelah diku-
kuhkan sebagai mahasiswa di 
kampus pada sore harinya.

Acara semakin meriah karena 
bertepatan dengan malam ke-
merdekaan Republik Indonesia 
ke-73. Sebagai bentuk nasion-
alisme, dinyanyikan pula lagu 
kemerdekaan 17 Agustus dan 
Yalal Waton versi Hadroh.

Wakil Rektor (WR) III Prof Dr 
Syaiful Anwar MPd yang turut 
hadir pada pengukuhan terse-
but, dalam sambutannya me-
nyampaikan kepada mahasantri 
untuk selalu bersyukur. “Kalian 
harus bersyukur, diantara 6699 
mahasiswa UIN, kalian terpilih 

menjadi mahasantri Mahad Al-
Jami’ah. Karena banyak hal yang 
didapat di sini dan  tidak diper-
oleh di luar, terutama dalam hal 
agama,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bah-
wa di mahad  ini adalah ruhnya 
UIN yang memiliki jiwa maha-
siswa sesuai motto UIN BERISI, 
ber-intelektualitas, spiritualitas 
dan integritas. 

Pengukuhan berlangsung 
secara khidmat dengan pem-
bacaan ikrar mahasantri yg 
dipimpin oleh Drs Muhammad 
Ichwan MA sebagai Syaikh Ma-
had Al-Jami’ah. Ditutup dengan 
pembacaan doa dan acara 
pentas seni yang ditampilkan 
oleh mahasantri semester 3 
dan beberapa pengurus.

Mahasantri yang dikukuhkan 
berjumlah 254 orang yang terdiri 
dari 54 putra dan 200 putri. Sebe-
lum pengukuhan, mahasantri 
telah melakukan  usbu ta’arruf 
(pekan orientasi mahad) dari 4-9 
Agustus 2018 sebelum pelaksan-
aan PBAK. n

MahaSiSWa uin koMiTMen anTI 
radIKalISme dan anTI narKoba
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Pengenalan Budaya Akademik dan 
Kemahasiswaan (PBAK) 2018 dibuat 
menarik, menghibur dan rekreatif. 

PBAK juga akan diisi dengan materi-materi 
yang bermanfaat.

Selain tentang pengenalan budaya 
akademik dan kemahasiswaan, PBAK yang 
dilaksanakan 13-16 Agustus 2018 juga diisi 
dengan materi lain seperti wawasan ke-
bangsaan, wawasan keislaman dan bahaya 
narkoba.

Pemahaman keagamaan secara sempit 
dan tekstual yang membuat disintegrasi 
bangsa dan merongrong keutuhan pan-
casila dan NKRI, menjadi problem bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka 
materi tentang wawasan kebangsaan dan 
keislaman akan menjadi penting untuk 
disampaikan pada pelaksananaan PBAK.  

“Meski UIN sudah banyak pakar yang 
memahami tentang keagamaan, materi 
tentang keislaman nanti akan disampaikan 
dari MUI  Lampung. Karena kita (UIN) juga 
banyak bekerjasama dengan  pihak luar. 

(Materi) wawasan kebangsaan nanti dari 
Polda Lampung dan bahaya Narkoba dari 
BNN Lampung,” ujar Kepala Biro (Karo)  
Administrasi Akademik, Kemahasiswaan 
dan Kerjasama (AAKK) Drs Jumari Iswadi 
MM, Selasa (7/8/2018). 

Ia juga menyampaikan beberapa hal 
yang telah disepakati Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam (PTKI) melalui surat 
dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian 
Agama terkait PBAK. Diantaranya yakni 
mahasiswa diharapkan memiliki wawasan 
kebangsaan yang luas dan mampu bersikap 
moderat dan toleran.

“Muatan dalam PBAK akan juga diisi den-
gan penguatan nilai-nilai humanisme dan 
kebudayaan. Selain itu, materi PBAK akan 
diisi tentang pendidikan anti korupsi, anti 
narkoba, menghindari dan menolak ujaran 
kebencian serta hoaks,” tambahnya.

Penyelenggaraan PBAK ditujukan selain 
memahami sistem pendidikan kampus, 
mahasiswa juga diharapkan mampu men-
ciptakan budaya akademik yang kritis. Ke-

mudian, mampu mengembangkan tradisi 
riset, membentuk mahasiswa berkarakter, 
bermoral dan berakhlakul karimah. 

Wawasan Keislaman
Wawasan keislaman dan radikalisme 

merupakan materi pertama yang disam-
paikan pada PBAK 2018. Usai pembukaan, 
peserta PBAK disajikan materi tersebut oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 
Lampung di Lapangan UIN, Selasa (14/8). 

Fenomena radikalisme merupakan ak-
tivitas yang melangggar praturan dan men-
gatasnamakan agama  serta mengancam 
kerukunan antar anak bangsa. “Meskipun 
akar radikalisme telah muncul sejak lama, 
namun peristiwa peledakan bom akhir-
akhir ini seakan mengantarkan fenomena 
radikalisme tersebut,” papar Dr Abdul Syu-
kur MAg selaku Ketua IV MUI Lampung 
dihadapan peserta PBAK. 

Ia menjelaskan, banyak pihak mengem-
bangkan spekulasi bahwa terorisme ber-
pangkal dari fundamentalisme dan radika-

Pbak DiiSi MaTeri 
SuPer ManfaaT



lisme agama, terutama Islam. Jadi tidak 
heran, lanjutnya, jika  Islam seringkali 
dijadikan kambing hitam pada aksi radika-
lisme khususnya pada kasus bom. 

Karena itu, Abdul Syukur mengungkap-
kan beragam peristiwa yang melahirkan 
ketidakamanan dan ketidaknyamanan 
dalam masyarakat seperti teror peledakan 
bom perlu mendapat perhatian tersendiri. 
“Negara Indonesia harus benar-benar se-
rius memikirkan upaya untuk melawan 
radikalisme dan terorisme yang kini kian 
menggejala,” sambungnya. 

Menurutnya, beberapa agenda strategis 
yang dapat disiapkan antara lain yakni 
reformasi sektor keamanan,  di bidang pen-
didikan, dan kampanye sosial-kultural 
secara aktif. Agenda ini boleh jadi bukan 
sesuatu yang baru, tapi sudah menjadi 
bagian program yang telah dan sedang di-
lakukan oleh beberapa pihak khususnya 
MUI,” ujarnya yang juga Wakil Dekan III 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
(FDIK) UIN.

Ia berpesan, poin terpenting dari upaya 
untuk memutus mata rantai radikalisme 
dan terorisme adalah dengan memperkuat 
dan mempererat rantai keinsyafan bersama 
baik di level struktural maupun di ranah 
sosial untuk menjadikan radikalisme dan 
terorisme sebagai musuh bersama. 

Berbagai kemungkinan motif teror me-
mang sepatutnya perlu diwaspadai. Karena 
kenyataannya diakui atau tidak terorisme 
nyata-nyata terus menghantui, walaupun 
beberapa pelaku aksi terorisme sudah 
ditemukan.

bahaya narkoba
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung sampaikan materi tentang pema-
haman bahaya narkotika di PBAK 2018. 
Tujuan materi ini yaitu untuk memberikan 
pengetahuan dan menghimbau mahasiswa 
baru UIN Raden Intan tentang bahaya 
narkoba dan cara pengedarannya.

Lampung saat ini berada pada ranking 
ke-8 terbanyak secara nasional dari 34 
provinsi yang privalensi pengguna narkoba 
se-Indonesia. Tahun 2015 Lampung berada 
pada urutan ke-33 nasional  tetapi sejak 
tahun 2017 naik ke urutan ke-8.

Hal tersebut dipaparkan oleh Kabid Pence-
gahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) 
BNN Lampung Drs Ahmad Alamsyah MM saat 
menyampaikan materi di lapangan UIN Raden 
Intan, selasa(14/8). Ia menghimbau agar tang-
gung jawab terhadap pencegahan dan pember-
antasan narkoba ada pada diri kita semua.

“Khususnya kalian sebagai mahasiswa 
UIN Raden Intan Lampung, jangan sampai 
menyalahgunakan dan menjadi korban 
narkoba apa lagi untuk ikut-ikut menjadi 
pengedar,” tegasnya.

Narkoba merupakan musuh bangsa dan 
sama dengan penjajah karena narkoba saat 
ini sudah menjajah Indonesia. “Jika kita tidak 
bekerja sama, UIN, BNN, Kepolisian, dan 
masyarakat untuk mencegah narkoba mung-
kin bangsa Indonesia dalam kurun waktu 5 

sampai 10 tahun kedepan tidak akan terjajah 
lagi. Dalam  artian bukan dijajah oleh negara 
seperti Jepang atau Belanda tetapi  dijajah 
oleh narkoba,” lanjut Alamsyah.

Narkoba merupakan narkotika, psikotropika 
dan bahan adiktif yang banyak jenisnya. Jenis  
narkoba cukup banyak tetapi yang paling sering 
muncul di masyarakat seperti sabu bentuknya 
seperti tawas, ganja bentuknya seperti pohon 
singkong, pil ekstasi atau pil geleng-geleng 
bentuknya seperti pil biasa tetapi mengandung 
amputamin atau menta amputamin, zat yang 
membuat orang selalu bergerak.

Dalam paparannya, ia juga menjelaskan salah 
satu kunci agar tidak terjerat oleh penyalahgu-
naan narkoba contohnya ketika ada orang atau 
siapa saja yang memberikan makanan atau 
minuman kepada kita yang tidak kita kenal agar 
jangan langsung dikonsumsi. Hal ini mengingat 
banyak sekali modus untuk menjadikan orang 
lain menggunakan narkoba. Salah satu dian-
taranya yaitu dengan mencampurkan narkoba 
di dalam makanan dan minuman tersebut. 

BNN Lampung berharap kepada maha-
siswa UIN agar menjadi generasi-generasi 
yang bersih dari penyalahan narkoba. saat 
PBAK, mahasiswa UIN juga diminta untu 
membuat pakta integritas agar terbebas dari 
penyalahgunaan narkoba.

Wawasan Kebangsaan 
dan Kamtibmas

Kepolisian daerah (Polda) Lampung turut 
serta dalam kegiatan PBAK UIN Raden Intan 
2018. Pihak polda sampaikan materi tentang 
wawasan kebangsaan dan kamtibmas dihadap-
an 6699 mahasiswa baru UIN. n
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Bismillahirrrohmanirrohim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

MUKADDIMAH
Islam adalah Thegenuine living way 

(pedoman hidup yang hakiki) yang 
 mengajarkan pentingnya nilai-nilai ke-
damaian dan keharmonisan kehidupan 
umat manusia. Postulasi pandangan 
tersebut didukung oleh realitas sejarah 
dimana prestise Piagam Madinah adalah 
bukti nyata bahwa Islam tidak hanya 
membawa misi dakwah tetapi juga misi 
pendidikan kemanusiaan. Dalam bahasa 
cendekiawan muslim kontemporer, Yusuf 
al-Qordhawi, dalam karyanya Al-Islam wa 
Awsatuhu fi al-Tarbawiyyah,Islam tidak 
cukup dipandang hanya sebagai agama 
syari’ah, tetapi juga agama peradaban (the 
religion of civilization) yang mengandung 
universalisme nilai-nilai pendidikan 
keummatan.  

Universalitas Islam sebagai 
agama yang bersifat rahmatan 
lil’alamin  termanifestasi da-
lam ajaran-ajaran Islam yang 
menyangkut  segala segi 
kehidupan manusia yang  
meliputi akidah, syari’at dan 
akhlak. Keuniversalan Islam, 
memantulkan nilai-nilai 
kosmopolit pada pe-
meluknya, yang bisa 
menjadi  rahmat 
bagi alam.   Namun, 
ajaran Islam yang 
komperehens i f 
tersebut, belum 
sepenuhnya di-
p a h a m i  o l e h 
sebagian besar 
kalangan umat 
Islam secara 
u t u h  d a n 
proporsion-
al. Beragam 
diferensiasi 
penafsiran  
t e r j a d i , 
s e h i n g g a 
t i d a k  j a r a n g   
muncul  kerancuan 
pemikiran sebagian 
besar umat Islam 
dalam memahami  

prinsip-prinsip dasar substantif dari ajaran 
Islam, khususnya dalam dinamika multi-
kulturalisme kebangsaan.    

Mewabahnya ideologi-ideologi ke-
agamaan transnasional di tanah air yang 
radikal akhir-akhir ini, merupakan salah 
satu wujud  dari diferensiasi pemikiran 
keagamaan  sebagian kalangan umat Islam  
atas substansi ajaran Islam. Sementara pola 
keberagamaan yang transnasional bersifat 
kontraproduktif bagi pengembangan kearif-
an lokal (local wisdom) dan pembangunan 
karakter bangsa dan dunia.  Dalam kaitan 
ini, untuk konteks kehidupan beragama di 
Indonesia dengan latar  masyarakat yang 
plural,  pemahaman terhadap substansi 
ajaran Islam yang moderat   menjadi memi-
liki relevansi dan signifikansinya untuk ke-
damaian peradaban dunia. Bagaimanapun, 
Indonesia sebagaimana disitir oleh cendeki-

awan muslim dunia, Naquib 
al-Attas adalah ‘Sumbu 
peradaban dunia dima-
na kedamaian Indonesia 

bermakna nafas kedamaian 
dunia, karena Indonesia memi-
liki magnet potensial yang 
mengikat eksistensi negara-

negara dunia.’   Salah satunya 
adalah potensi pendidikan Islam 

dengan keragaman lokalitas 
yang begitu tinggi dan ber-

nilai (presticious locality), 
baik di madrasah, pe-

santren maupun pergu-
ruan tinggi keagamaan 
yang tersebar di se-
antero republik ini.

Secara historis 
normatif, subtansi 
corak pendidikan 
Islam di Indonesai 
tidak dapat dike-
sampingkan dari 
warna  lokalitas 
nusantara yang 
begitu diversi-
fikatif,  sekaligus 

pengaruh global 
yang sangat massif. 

Oleh karena itu, agar 
peradaban Islam yang 
dibangun di Indonesia 
tidak larut dalam unsur-
unsur  lokal yang negatif 

dan terbelakang serta  arus global yang  
dapat mengundang malapetaka  bagi Islam 
Indonesia seperti perilaku kekerasan atas 
nama agama , maka pengaruh utama pen-
didikan nilai-nilai keagamaan Islam yang 
moderat penting diaktualisasikan dalam 
pengembangan lembaga pendidikan Islam 
yang berwajah multikultural. Pengem-
bangannya dapat berfungsi  menjaga dan 
mempertahan kan karakter  umat Islam se-
bagai khairu Ummah, sekaligus membawa 
kedamaian dunia selaras dengan visi Islam 
sebagai rahmatan lil’lamin.  

Dalam konteks itulah, sudah saatnya 
antitesa dari gerakan pendidikan ke-
agamaan transnasional yang mewabah 
dan mengkhawatirkan saat ini  dapat 
lebih didorong eksistensinya sebagai up-
aya manifestatif perdamaian peradaban 
 dunia. Wujud antitesa tersebut tak lain 
adalah ‘post-transnasionalisme pendidik-
an Islam nusantara’ yang diharapkan 
dapat mengakomodir sekaligus member-
dayakan realitas keragaman, baik secara 
subtansi keilmuan (kurikulum) maupun 
kelembagaan menjadi ‘agenda utama’ 
lembaga pendidikan Islam di Indonesia 
saat ini. Dengan begitu, wajah multikul-
turalisme Indonesia ke depan akan benar-
benar dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan bagi lahirnya kedamaian dan 
harmoni kehidupan sosial yang hakiki 
dimana realitas ancaman konflik sosial, 
radikalisme, fundamentalisme esktrim, 
sekaligus kesenjangan sosial masyarakat 
yang selama ini hidup dalam sejarah 
bangsa ini dan dunia pada umumnya 
menjadi ‘ilusi masa depan peradaban 
manusia’ yang lebih menjanjikan. 

Post-Transnasionalisme Pendidikan 
Islam: Moderasi Keilmuan Berwajah Mul-
tikultural

Post-transnasioanalisme pendidikan 
Islam adalah sebuah istilah sociological 
education intrepretation yang penulis 
sampaikan sebagai sebuah jawaban 
otokritik atas maraknya fenomena pen-
didikan keagamaan yang bersifat transna-
sional yang bersifat pragmatis, eksklusif, 
intoleran dan cenderung menafikan eksis-
tensi kelompok lainnya. Atau meminjam 
bahasa Hendrick Bill dalam Religion and 
Education in Modern Society sebagai ‘The 
only one truthest ideology’ (satu-satunya 
ideologi yang paling benar), yang justru 

POST-TRANSNASIONALISME PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA:
Meneguhkan Multikulturalisme Nusantara, Mengokohkan Perdamaian Peradaban Dunia*

Oleh : Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA
(Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan)
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kontraproduktif terhadap eksistensi ke-
damaian dan harmoni sosial yang hidup 
dalam relung-relung hati manusia.  Atau 
dalam terminologi Yasid Ismail menyebut 
eksistensi gerakan pendidikan transna-
sional ini sebagai ‘the killer of human civili-
zation’ (pembunuh peradaban manusia). 

Paradigma post-transnasionalisme yang 
merupakan antitesa dari transnasionalisme 
tersebut selaras dengan jati diri bangsa 
dan negara Indonesia yang secara historis 
begitu terkenal akan nilai-nilai toleransi, 
kerukunan, kemajemukan, saling tolong 
menolong, dan sebagainya. Dengan kata 
lain, post-transnasionalisme pendidikan Is-
lam Indonesia adalah paradima pendidikan 
Islam yang mengedepankan arti penting-
nya pendidikan nilai-nilai harmoni sosial, 
perdamaian, sekaligus saling menghargai 
akan realitas wajah keragamaan bumi 
pertiwi ini. Hal ini pun juga selaras dengan 
eksistensi madrasah, pesantren maupun 
perguruan tinggi Islam di Indonesia yang 
secara subtantif sejak awal lahirnya me-
mang diorientasikan untuk kemaslahatan 
umat manusia dan dunia. Dan bukti nyata 
yang akan selalu dikenang oleh sejarah 
adalah lahirnya kemerdekaan bangsa ini 
yang diinisiasi dan dimotori oleh peng-
gerak madrasah, pesantren dan perguruan 
tinggi dengan merangkul segenap potensi 
bangsa yang multikultural, sehingga tujuan 
bersama dapat diakselerasi secara kolek-
tif dan dapat kita rasakan serta dinikmati 
hingga saat ini. 

Dalam konteks itulah, post-transnasio-
nalisme pendidikan Islam dapat dimaknai 
secara interpretatif sebagai ideologi pen-
didikan Islam yang mengusung sekaligus 
mempromosikan pentingnya nilai-nilai 
moderasi yang hidup dalam aras multikul-
turasme kebangsaan. Hal ini pun selaras 
dengan pandangan educakatif Muham-
mad Husein Abdurrahman, dalam karya 
monumentalnya al-Tarbiyah al-Islamiyah 
al-Asyriyahyang pernah berkata:

(‘Mutiara pendidikan Islam’ adalah pen-
didikan yang memberikan pencerahan 
segenap umat manusia, mengakomodir 
segala bentuk perbedaan, sekaligus ber-
orientasi pada terwujudnya kedamaian 
semesta sebagaimana mandat perdamai-
an Tuhan kepada manusia.)

Pandangan tersebut pun senada dengan 
kritik akademisi Richard Pratte yang per-
nah menegaskan akan rapuhnya ideologi 
pendidikan transnasionalis bagi sebuah 
bangsa. Ia menegaskan,‘Transnasionalism 
of education is education ideology that just 
talking about its own self, without seeing 

other diversities which will bring a nation 
into destructive social life.’ Sebuah kritik 
pedas dan begitu relevan dengan realitas 
multikulturalisme kehidupan manusia yang 
sangat ragam akan budaya, bahasa, agama, 
maupun suku kebangsaan. Terlebih di Indo-
nesia dimana identitas keragamaan terse-
but justru menjadi ‘khazanah peradaban’ 
yang tidak hanya menjadi perekat nasio-
nalisme kebangsaan penduduknya tetapi 
sekaligus juga menjadi citra internasional 
republik di mata dunia internasional.  

Tantangan Multikulturalisme Pendidik-
an Islam Indonesia: Dari Konflik Sosial 
Kebangsaan, hingga Radikalisme Ideologi 
Keberagamaan

Indonesia merupakan miniatur bangsa 
dunia yang begitu plural. Meminjam bahasa 
Jose A Cardinas, dalam Multicultural Edu-
cation: A Generation of Advocacy, sebagai 
‘nation state with thousand faces’ (negara 
bangsa dengan seribu wajah). Betapa tidak, 
negeri yang dihuni sekitar 250 juta manusia 
ini memiliki keragaman agama, etnis, baha-
sa, dan budaya yang begitu tinggi dan masif 
di dunia.  Manakala potensi kebangsaan 
tersebut dapat dikelola dengan baik, maka 
kemajemukan (plurality) sejatinya merupa-
kan modal sosial yang amat berharga bagi 
peradaban bangsa ini dan dunia. Seba-
liknya, jika tidak dapat dikelola dengan baik, 
maka kemajemukan berpotensi menim-
bulkan konflik dan gesekan-gesekan sosial 
yang begitu ‘mengerikan’ sebagaimana 
yang pernah terjadi di Ambon, Maluku, 
Papua, dan Kalimantan beberapa tahun 
yang lalu yang telah merenggut 400 jiwa 
lebih.  Historisitas konflik social tersebut 
seakan-akan menegaskan betapa masa 
depan kedamaian dan harmoni kehidup-
an social republik pluralis ini akan terus 
mendapatkan tantangan yang luar biasa 
sebagai konsekuensi akan multikulturalnya 
‘wajah’ negeri ini.  

Disisi lain,yang tak kalah hebatnya 
adalah hadirnya gelombang hantaman 
badai gerakan terorisme dan radikalisme 
ideologis keberagamaan yang seolah-
olah tak pernah berhenti. Bahkan terkesan 
semakin ‘mewabah’ dengan kecepatan 
yang begitu dahsyatnya. Tengoklah 
sejarah republik ini, terutama pasca tum-
bangnya rezim orde baru, aksiterorisme 
dan radikalisme pun merebak laksana 
di musim semi. Dalam kurun waktu tidak 
lebih dari satu dekade, teorisme dan 
radikalisme silih berganti mengguncang 
republik pluralis ini. Banyaknya konflik 
sosial, radikalisme, dan fundamentalisme 
ekstrim  yang terjadi di Indonesia tersebut 

menunjukkan bahwa bangsa ini belum 
sepenuhnya memahami arti keragaman 
dan perbedaan. Tidak sedikit di antara 
manusia yang hendak meniadakan ke-
bhinekaan (plurality) serta menggantinya 
dengan ketunggalan dan keseragaman 
(uniformity). Ironisnya, para ekstrimis dan 
radikalis mengklaim bahwa semua itu di-
lakukan karena perintah agama (Islam). 

Diakui atau tidak, pendidikan ikut 
berkontribusi dalam pembentukan pola 
pikir yang eksklusif. Dalam konteks ini-
lah, menurut penulis, pendidikan agama 
(Islam) perlu mendapat perhatian. Sebab, 
menurut Azyumardi Azra. Guru besar UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta, pendidikan 
agama saat ini nyatanya belum cukup 
mampu melahirkan peserta didik yang 
toleran, moderat, dan inklusif. Buktinya 
antara lain dapat dilihat dari banyaknya 
pelaku terorisme dan radikalisme Islam 
yang melibatkan pemuda, baik pelajar, 
mahasiswa, maupun lulusan perguruan 
tinggi dan pesantren.  Hasil riset The 
Wahid Institute bekerjasama dengan Balai 
Litbang Kemenag tahun 2016 yang lalu 
menegaskan hal tersebut dimana ada 
10% dari 2.520 siswa setingkat SMA di 34 
propinsi di Indonesia bersedia melakukan 
tindakan radikal.  Bahkan Badan Intelegen 
Negara (BIN) pun mensinyalir secara na-
sional, pada tahun 2017 yang lalu, pelajar 
Indonesia yang terjangkiti virus radikalis-
me sudah meningkat mencapai 39%. 

Data-data tersebut setidaknya menun-
jukkan bahwa Agama telah memerankan 
fungsi antagonisnya. Di satu sisi, agama 
menjanjikan kebahagiaan, kasih sayang, 
dan perdamaian (peace). Di sisi lain, 
seolah-olah agama telah menunjukkan 
wajah “garangnya” yaitu telah berperan 
sebagai pemicu konflik, permusuhan, dan 
kekerasan (radikalisasi) yang mengatas 
namakan kebenaran agama dengan dalih 
“membelaTuhan”. Disinilah letak perso-
alan dan sekaligus tantangan pendidikan 
agama (Islam) multikultural  berwawasan 
nusantara untuk membuktikan diri sebagai 
kekuatan yang maju, progresif, humanis, 
positif, terbuka, serta rendah hati.  Oleh 
karena itulah, upaya pengembangan pen-
didikan agama multikultural di lembaga 
pendidikan Islam dewasa ini merupakan 
suatu keniscayaan sebagai post-transna-
sionalisme keindonesiaan. Upaya tersebut 
dalam rangka membangun kesadaran 
multikultural akan pentingnya nilai-nilai 
kedamaian dan harmoni kehidupan sosial 
(peace and social harmony) yang sudah 
semakin memprihatinkan saat ini. n
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Bismillahirrrohmanirrohim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Tabik Punnnn

Bismillah awal mula
Mengawali pisaan sinji
Tabik pun ngalimpugha
Jama peghwatin seunyinni

Ghasa suka cita
Hati ghik pikeghan
Senang mak tehingga
Bersyukur jama Tuhan

Tesemuka di mimbar dija
Sungguh bahagia peghasaan
Syukur jama sai kuasa
Ngelaksanako pengukuhan

Tutuk du’a jama Allah
Jawoh halang rintangan
Ngebacako risalah ilmiah 
Semuga beguna di agama,  bangsa, 

ghik kemuaghian

Cukup pai sampai dija
Sinji bunyi pisaan
Lamun wat salah cawa ghik cagha
Kilu mahap di kighi kanan

Pertama-tama perkenankan saya 
mengucap puji syukur kehadirat Allah 
SWT. atas berkat, rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga pagi ini, atas perkenan 
dan izin-Nya jua, saya berdiri di mimbar 
yang terhormat ini, untuk memenuhi 
kewajiban guna menyampaikan pidato 
pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat 
Pendidikan pada Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung. Untuk itu, 
perkenankanlah saya membuka pidato 
pengukuhan ini dengan menghaturkan 
shalawat serta salam kepada junjungan 
Nabi besar Muhammad SAW., yang diu-
tus oleh Allah untuk menyempurnakan 
akhlak dan memperbaiki karakter umat 
manusia.

Izinkan saya memulai pidato ini den-
gan mengemukakan falsafah hidup 
masyarakat Lampung yang erat kaitan-
nya dengan pembangunan karakter 
bangsa ini. Mengapa falsafah budaya 
Lampung? Karena kita berada di sini, 

di provinsi Lampung yang kita cintai 
bersama, yang sejatinya kita perlu men-
imba dan menggali akar kebudayaan-
nya termasuk juga kearifan-kearifan 
lokal yang selama ini sedikit terlupakan. 
Selama ini, kebanyakan di antara para 
pemerhati kebudayaan terlanjur me-
mahami istilah Pi’il Pesenggiri dalam 
kebudayaan Lampung sebagai sebatas 
makna di permukaan, sangat dangkal, 
yang hanya menyangkut masalah harga 
diri yang mesti dipertahankan sampai 
mati. Padahal, secara ideal-substansial, 
Pi’il Pesenggiri dalam konsepsi kebu-
dayaan leluhur orang Lampung, adalah 
pandangan hidup, falsafah hidup ulun 
Lampung yang sekaligus menjadi 
rule-model dalam menjalani hidup dan 
kehidupan. Dalam bahasa Inggris bole-
hlah kata ini disejajarkan dengan makna 
Way of Live. Makna kata ini sangat 
dalam dan mendasar, yang tak hanya 
berkaitan dengan harga diri, apalagi 
sebagai per tahanan 
diri (defensif ), me-
lainkan menyangkut 
kebudayaan orang 
Lampung secara 
lebih luas, yang tu-
rut menjadi batasan 
dalam tata-perilaku, 
tata-moral, dan tata-
pergaulan hidup. 

Dalam bahasa masa 
kini, Pi’il Pesenggiri 
dapat disamakan 
d e n g a n  i s t i l a h 
karak  ter,  yakni 
karak ter  per-
gaulan hidup 
orang L am-
pung. Ia juga 
m e n g a n -
d u n g 
pendidik an 
k a r a k t e r 
yang ber-
s u m b e r 
d a r i  k e -
budayaan 
lokal Lam-
pung.  Pe-
m a h a m a n 
dan penafsiran 

makna Pi’il Pesenggiri semacam ini 
diungkapkan kali pertama dalam buku 
Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di 
Lampung ; yakni “orang Lampung pada 
dasarnya selalu bermoral tinggi, ber-
jiwa besar, tahu diri, berkewajiban dan 
tanggung jawab dalam memikul setiap 
pekerjaan yang dilakukan”.

Falsafah hidup atau yang dikenal da-
lam masyarakat Lampung dengan seb-
utan Pi’il Pesenggiri merupakan bagian 
yang memiliki posisi strategis dan tidak  
dapat dipisahkan dari masyarakat 
Lampung. Falsafah Pi’il Pesenggiri 
terdiri dari lima unsur berikut ini: (1) 
bejuluk beadok, (2) sakai sambayan, 
(3) nengah nyimah, (4) carem ragem, (5) 
mufakat.  Meskipun demikian sebagian 
besar masyarakat Lampung mengenal 
empat pilar Pi’il Pesenggiri yakni (1) 
nengah nyappur, (2) nemui nyimah, (3) 
sakai sambayan, (4) bejuluk-beadok.  

Hal tersebut sejalan dengan 
pendapat yang dikemukakan 
oleh Yang Mulia Pun Edward 
Syah Pernong (Sultan Sekala 

Beghak Yang Dipertuan ke-23) 
bahwa falsafah tersebut dalam 
perspektif justru ideal sekali bi-
lamana dikombinasikan dalam 

bagian persuasi budaya guna men-
jaga keamanan daerah kita 

bersama. Sungguh indah 
dan menyenangkan 
hati membayangkan 
Lampung yang bebas 
dari konflik, kondisi 
tersebut akan be-
refek positif bagi 
p e r t u m b u h a n 
daerah terutama 
dari segi ekono-
mi dan kualitas 
masyarakat. 

Unsur-unsur 
yang terdapat 
di dalam Pi’il 
P e s e n g g i r i 
memiliki kara-
kteristik yang 
masih sesuai 
dengan reali-
tas masyarakat 
sekarang seh-

ORIENTASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
DALAM KONTEKS REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA*

Oleh: Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd.
(Guru Besar Bidang Ilmu Filsafat Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan)
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ingga Pi’il Pesenggiri  sangat relevan un-
tuk digunakan sebagai pedoman hidup 
dalam bermasyarakat karena nilai-nilai 
yang terkandung di dalam Pi’il Peseng-
giri sangat sesuai dengan kearifan lokal 
masyarakat Lampung.

Indikator nilai nengah-nyappur meng-
gambarkan masyarakat Lampung meng-
utamakan tenggang rasa yang tinggi 
antar sesama dan didukung dengan 
sikap suka bergaul dan bersahabat 
dengan siapa saja. Sehingga di dalam 
kesehariannya anggota masyarakat Lam-
pung selalu dapat menerima pihak yang 
datang dari luar tanpa melihat perbedaan 
latar belakang suku, ras, agama, dan atau 
golongan.

Nilai nemui-nyimah secara harfiah di-
artikan sebagai perlambang keterbukaan 
dan sikap pemurah, terbuka tangan, dan 
kerukunan. Sedangkan secara etimologi 
nemui berarti tamu dan nyimah atau 
simah yang berarti santun sehingga hal 
tersebut disimbolkan dengan masyarakat 
Lampung yang mampu bersikap santun, 
mampu menerima, menghargai, dan 
menghormati tamu yang dalam hal ini 
diartikan sebagai masyarakat pendatang 
yang berasal dari luar suku Lampung.

Selain itu juga nilai sakai-sambayan 
pada hakikatnya mencerminkan sikap 
tolong menolong, gotong royong, dan 
partisipasi. Sehingga kebersamaan men-
jadi sarana utama masyarakat Lampung 
untuk dapat berpartisipasi langsung 
dalam berbagai kegiatan sosial pada 
umumnya.

Nilai bejuluk-beadek pada dasarnya 
menginterpretasikan bahwa masyarakat 
Lampung sebagai individu yang memiliki 
gelar (juluk-adek) selalu bisa menghargai 
dan memiliki sikap bertanggung jawab 
karena di dalam gelar yang disandang 
tersebut terdapat makna filosofis yang 
melatarbelakanginya. 

Falsafah hidup Piil Pesenggiri sebagai 
salah satu sisi kehidupan yang mengakar 
di masyarakat dipercaya mampu menjadi 
pola pengatur tingkah laku seseorang 
dan kelompok masyarakatnya sehingga 
apabila nilai-nilai luhur tersebut dapat di-
jalankan dengan baik maka secara tidak 
langsung kehidupan masyarakatnya pun 
akan berlangsung baik.

Tema pidato pengukuhan saya pagi 
ini berjudul: “Orientasi Pengembangan 
Pendidikan Agama Islam dalam Kon-
teks Revolusi Mental dan Pembangun-
an Karakter Bangsa: (Suatu Renungan 

Filosofis)”.  Pilihan atas tema ini tentu 
sejalan dengan pandangan hidup orang 
Lampung yang saya singgung di muka, 
dan relevan untuk konteks pengarusuta-
maan pendidikan karakter yang digalak-
kan oleh pemerintah pusat dalam tujuh 
tahun terakhir. Tema ini saya pilih dalam 
pidato pengukuhan pada pagi ini juga 
berangkat dari keprihatinan bersama 
mengenai adanya penyusutan nilai yang 
terjadi pada karakter dan mental manusia 
Indonesia akhir-akhir ini, tak terkecuali di 
provinsi Lampung. 

Jika kita menyimak pemberitaan di 
media massa dalam lima tahun terakhir, 
baik di televisi, radio maupun di berbagai 
surat kabar, sungguh tak terbayangkan 
jika bangsa Indonesia yang dahulu dike-
nal sebagai bangsa yang ramah, rukun, 
toleran dan berkebudayaan, ternyata 
dalam perkembangannya harus meng-
hadapi berbagai persoalan kekerasan 
dan penyimpangan yang sangat tidak 
pantas. Indonesia di hari-hari ini seperti 
sedang kehilangan sopan-santun dan 
rasa aman. Di berbagai kota besar ter-
jadi tawuran antar siswa, perkelahian, 
bullying yang membuat para pelajar 
meninggal dunia, pergaulan bebas 
dan kebut-kebutan di jalan raya, kasus 
pemerkosaan, kasus peserta didik yang 
menusuk gurunya dengan senjata tajam 
hingga meninggal dunia, dan masih 
banyak lagi. Di Tahun 2016 lalu, ada 
seorang dosen ditikam dengan pisau 
oleh mahasiswa di UMSU Sumatera 
Utara. Ada pula seorang peserta didik 
di SMAN 3 Jakarta meninggal dunia kar-
ena bullying oleh kakak kelasnya. Ada 
pemerkosaan terhadap anak di bawah 
umur yang di antara pelakunya adalah 
remaja sekolah menengah pertama. 
Kisah pilu yang datang dari SMAN 1 
Torjun Sampang, Madura yang terjadi 
hari kamis 1  Februari 2018. Peristiwa 
wafatnya seorang Guru  honorer seni 
rupa, yang akrab disapa Guru Budi, di-
duga meninggal dunia karena dianiaya 
muridnya.

Dalam skala yang lebih luas, kasus 
korupsi yang dilakukan para pejabat 
negara terus menempatkan Republik 
Indonesia sebagai negara terkorup di 
Asia. Bayangkan, skor korupsi di Indo-
nesia terhitung masih yang tertinggi di 
kawasan Asia, yakni 8.16 % dari total skor 
10. Indonesia adalah negara terkorup di 
Asia yang kemudian diikuti oleh Vietnam, 
Filipina, Cina, India, Malaysia, Taiwan, 

Korea Selatan, Hongkong, Jepang, dan 
Singapura. 

Problem besar lain yaitu rusaknya 
jiwa-raga serta masa depan generasi 
muda kita akibat penyalahgunaan 
Narkotika. Dalam pidatonya pada Per-
ingatan Hari Anti Narkotika Internasional 
pada 26 Juni Tahun 2016 lalu, presiden 
Joko Widodo menyebut Indonesia 
sebagai Darurat Narkoba. Alasannya 
yaitu: periode 2015-2016 saja, sudah 
ada 42.429 yang direhabilitasi, sebanyak 
1.015 kasus berhasil diungkap, dan 72 
sindikat dipenjara. 

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) 
terkait pengguna Napza di tahun 2014 
menyebutkan, 22 persen pengguna 
narkoba di Indonesia merupakan pela-
jar dan mahasiswa. Sementara, jumlah 
penyalahgunaan narkotika pada anak 
yang mendapatkan layanan rehabilitasi 
pada 2015, tercatat anak usia di bawah 
19 tahun berjumlah 348 orang dari total 
5.127 orang yang direhabilitasi di tahun 
itu. Sedangkan jumlah tersangka kasus 
narkotika berdasarkan kelompok umur 
pada 2015 yakni anak usia sekolah dan 
remaja di bawah 19 tahun berjumlah 
2.186 atau 4,4 persen dari total ter-
sangka. 

Berbagai tindakan penyimpangan hu-
kum dan moral tersebut di atas membuat 
kita sedih dan prihatin. Data dan informasi 
tersebut memberikan gambaran adanya 
emosi-emosi yang pelan-pelan tak tersa-
lurkan dalam kehidupan para remaja dan 
peserta didik kita. Persoalan-persoalan 
ini, jika terus meningkat dan tak terben-
dung, akan berdampak pada semakin 
melemahnya Indonesia sebagai sebuah 
bangsa yang berkeadaban, bangsa yang 
berkebudayaan dan berketuhanan Yang 
Maha Esa. 

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia 
seperti mengalami krisis multidimensi. 
Krisis multidimensional yang mendera 
bangsa ini bukanlah sembarang krisis 
yang bisa dihadapi secara tambal sulam 
dan tebang-pilih. Krisis ini begitu luas 
cakupannya dan dalam penetrasinya, 
menyerupai situasi zaman jahiliyah yang 
penuh prahara, pertikaian, kekerasan, 
kehancuran sendi-sendi moral dan nilai-
nilai akhlak.  Pilar kehidupan bangsa 
seperti runtuh. Banyak kalangan menye-
but fenomena ini sebagai ancaman bagi 
keruntuhan peradaban akibat manusia 
Indonesia yang menghuninya tak memi-
liki karakter yang tangguh. n
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Di tengah keguncangan ekonomi 
global, ekonomi syariah diyakini 
dapat menjadi solusi ekonomi 

dunia. Hal itu disampaikan oleh Marwan 
Cik Asan saat menjadi keynote speech 
pada sosialisasi pengembangan ekonomi 
syariah berbasis kerakyatan yang diseleng-
garakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam, Kamis (17/5/2018).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu ber-
syukur pada Allah SWT bisa silaturahmi 
dan berkunjung lagi ke UIN Raden In-
tan. “Saya baru pertama ke UIN setelah 
sebelumnya IAIN sudah beberapa kali 
(berkunjung). Semoga kiprah UIN (Raden 
Intan Lampung) semakin luas dan bisa 
menjangkau seluruh Nusantara,” ucap 
Marwan saat mengawali paparannya.

Marwan mengaku memiliki semangat 
dan motivasi dalam berjuang untuk ke-
menangan dan perkembangan ekonomi 
syariah. “Dibanyak tempat selalu saya 
kobarkan tentang ekonomi Islam. Saya 
yakin, ekonomis syariah ini yang akan 
menjadi solusi ekonomi dunia,” terang-
nya.

Menurut Mantan Ketua DPRD Provinsi 
Lampung ini, ekonomi konvensional atau 
yang sering disebut kapitalisme hanya 
mengeruk keuntungan sebesar-besarnya  
sehingga meninggalkan keadilan. “Maka 
pada suatu fase (ekonomi konven-

sional) ini akan meledak dan mencari 
keseimbang an baru. Ekonomi syariah lah 
solusinya,” jelasnya.

Ia menyampaikan potensi bisnis ekono-
mi syariah. “Populasi muslim dunia sekitar 
2,2 Milyar orang. Negara Amerika dan di 
Eropa (muslim) tumbuhnya begitu pesat. 
Inilah potensi, baik internasional/global 
maupun nasional,” sambungnya.

Isu terkait gender saat ini cukup banyak 
diperbincangkan. Pun tak lepas dari 
pembahasan di UIN Raden Intan. 

Hal tersebut yang mendasari Pusat Studi 
Gender dan Anak (PSGA) Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP2M) UIN Raden 
Intan menghelat lokakarya desain 
kurikulum gender dengan tema 
Integrasi Gender Dalam Kurikulum 
UIN Raden Intan Lampung yang be-
rangsung di ruang seminar rektorat, 
Kamis (28/6/2018). Kegiatan ini 
diikuti oleh akademisi UIN Raden 
Intan.

Ketua LP2M Prof Dr M Nasor MSi 
mengatakan, lokakarya diikuti 100 
peserta terdiri dari dosen UIN. “Lokakarya 
dilakukan karena isu gender di UIN begitu 
pesat. Di awali percakapan, perempuan harus 
diberi ruang yang sama terhadap pria. Banyak 

juga skripsi dan tesis di UIN yang cukup banyak 
membahas posisi perempuan dalam kehidu-
pan sehari-hari,” ujarnya saat menyampaikan 
sambutan pada acara tersebut.

Lokakarya yang menghadirkan Rahmi 
Purnomowati SP MSi dari PSGA UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta sebagai narasumber, 
diharapkan agar para peserta dapat me-

nyisipkan isu gender pada mata kuliahnya. 
“Kami (LP2M) berharap, isu gender ini akan 
di respon dengan semakin baik,” tambah 
Nasor.

Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri 
MAg yang membuka acara tersebut 
menyampaikan bahwa isu gender 
akhir-akhir ini menjadi fenomena 
yang tidak bisa di elakkan. Ia men-
contohkan, pilkada 2018 dibeberapa 
daerah, terpilih kepala daerah yang 
perempuan.

“Ruh laki-laki dan perempuan 
itu sama, yang berbeda itu jenis ke-
lamin. Saya kira sudah tidak zaman 
lagi kita tidak memberi ruang ke-
pada perempuan,” ungkap Rektor.

Prof Mukri pun berpesan kepada nara-
sumber untuk “provokasi” yang baik agar 
dapat memotivasi dan membangun kesa-
daran terkait persepsi gender tersebut. 

InTeGraSI ISU Gender
DalaM kurikuluM

ekonoMi Syariah Sebagai 
SolUSI eKonomI dUnIa
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Mahad Al Jamiah UIN 
Raden Intan Lam-
pung kembali berke-

cimpung dalam  masyarakat 
dengan kegiatan rutin Qafilah 
Dakwah Ramadhan (QDR). 
QDR ini merupakan kegiatan 
ke-IV tahun 2018 M/1439 H yang 
bertempat di Desa Sidodadi Asri 
Kecamatan Jati Agung Kabu-
paten Lampung Selatan.

Desa dengan penduduk 99 
persen warga muslim tersebut 
memiliki tempat beribadah dan 
tempat pembelajaran agama 
Islam masih terbatas. Selain itu, 
kitab suci Al Quran juga masih 
terbatas sehingga layak untuk 
didukung dalam kegiatan belajar 
keagamaan Islam khususnya 
aktivitas mengaji, baca-tulis, dan 
belajar-mengajar Al Quran.

Kegiatan QDR ini diikuti oleh 
seluruh mahasantri putra dan 
putri semester empat yang ber-
jumlah 92 mahasantri yang ter-
diri dari 13 mahasantri putra 
dan 79 mahasantri putri dengan 
Musyrif/ah Pembimbing Lapang-
an (MPL) berjumlah 15 orang. 

Mudir Mahad Al Jamiah 
Ustadz  Kamran Lc MSI dalam  
sambutannya  mengatakan, agar 
mahasantri dapat mengamalkan 
segala hal yang sudah diberikan 
selama pembelajaran di mahad 
baik berupa hal yang agamis, 
aktif, kreatif, dan juga seni. 

“Hal utama yang patut dijadi-
kan kunci keberhasilan dalam 
Qafilah adalah menjaga serta 
memelihara akhlak. Itu adalah 
point penting dan pesan menda-
lam saya sebagai Mudir kepada 
para peserta Qafilah mahasantri 
Mahad Al Jamiah”, ungkap Kam-
ran dengan penuh semangat dan 
antusias, Minggu (13/5).

Tujuan diadakannya kegiatan 
ini adalah untuk melatih mental 
dan keilmuan serta jiwa sosial ma-
hasantri dalam  membaur dengan 
masyarakat. Hal ini juga merupa-
kan bekal bagi mahasantri agar 
kelak ketika KKN kampus tidak 
kaget lagi dengan segala aktifitas 
dan kegiatan kemasyarakatan. 

Kemudian, kegiatan ini pun 
diharap mampu mengajak, 
menghimbau, serta menghidup-

kan masyarakat agar senantiasa 
hidup dari aktifitas lingkungan 
agamis dan religius dengan jalan 
syiar dan dakwah para mahas-
antri peserta Qafilah. 

Selain itu, kegiatan ini meru-
pakan tahap awal proses pembe-
lajaran mahasantri sebagai ajang 
melatih mental dan potensi diri. 
Sehingga masih terus dipantau 
dan dibimbing oleh MPL yang 
juga sebagai pengurus mahad. 

Kegiatan tersebut juga didu-
kung oleh Rektor UIN Raden In-
tan Lampung Prof Dr Moh Mukri 
MAg yang senantiasa berkontri-
busi dalam segala kegiatan dan 
agenda Mahad Al Jamiah. Ma-
had Al Jamiah pun menjadikan 
QDR ini sebagai kegiatan ber-
sama yang bekerjasama dengan 
Lembaga Pengembangan dan 
Pengabdian Pada Masyarakat 
(LP2M) UIN Raden Intan. 

Kepala LP2M Prof Dr M Na-

sor MSi menyampaikan, mahad 
dalam setiap kegiatannya selalu 
memberikan unsur kebaikan dan 
hal-hal yang bermanfaat. “Se-
hingga aura positif selalu tercium 
menyengat dalam menggaungi 
kampus hijau tercinta. Kegiatan 
yang melibatkan masyarakat 
100 persen kami dukung sebagai 
bekal para mahasantri nantinya 
ketika real dalam kegiatan KKN 
Kampus,” ungkapnya.  

Adapun kegiatan yang di-
laksanakan diantaranya yaitu 
pengabdian berupa mengajar 
Taman Pendidikan Al Quran 
(TPA), Gebyar TPA sebagai ajang 
kompetisi menunjukkan minat 
dan bakat santri TKA/TPA di 
Dusun setempat, santunan anak 
yatim berupa pakaian dan uang, 
kegiatan waqaf Al Quran ke 
mushola/masjid dan kegiatan 
puncak yakni perpisahan dan 
tabligh akbar. n

MahaSanTri 
menGabdI dI 
maSyaraKaT
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Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof 
Dr Moh Mukri, M.Ag, beserta sejum-
lah pimpinan dan jajaran monitoring 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Intan 
2018 di Kabupaten Pringsewu dan Lampung 
Selatan, Sabtu (18/8/2018).

KKN  2018 berlangsung sejak 23 Juli dan 
berakhir pada 24 Agustus diikuti 3765 
mahasiswa. Kunjungan monitoring ini 
di pusatkan di Kecamatan Banyumas 
untuk Kabupaten Pringsewu dan Ke-
camatan Jatiagung untuk Kabupaten 
Lampung Selatan.

Kepala Lembaga Penelitian dan Peng-
abdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN 
Prof Dr M Nasor MSi mengungkapkan 
bahwa monitoring ini memang sudah 
diagendakan. “Kami (LP2M) memi-
liki beberapa kali jadwal monitoring ke 
lapangan. Dan sebelum penarikan ma-
hasiswa KKN kami ke lapangan bersama 
pimpinan (UIN),” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Wakil 
Rektor (WR) I Dr Syamsuri Ali MAg 
sebelum keberangkatan monitoring, 
mengatakan bahwa LP2M sudah meng-
agendakan monitoring KKN ke lapang-
an bersama pimpinan. Selain itu, ia 
menyampaikan, monitoring ini untuk 
silaturahmi, melihat langsung dan evalu-
asi KKN dilapangan, baik dari program, 
segi sosial maupun religiusitas.

beri motivasi 
Rektor UIN Prof Dr H Moh Mukri MAg 

kunjungi Pekon Mulyorejo Kecamatan  
Banyumas Kabupaten Pringsewu dalam 
rangka monitoring KKN UIN 2018. Turut 
serta dalam kunjungan ini wakil rektor, de-

kan, panitia KKN serta sejumlah dosen dan 
pegawai UIN Raden Intan.

Rektor menyampaikan rasa syukur bisa 
mengunjungi Pekon tersebut. “Alhamdulil-
lah saya bersyukur sekali bisa berkunjung 
untuk melihat mahasiswa KKN,” ujarnya di 
balai desa, Sabtu (18/8).

Prof Mukri mengungkapkan kunjungan 
tersebut seperti pulang kampung. Kare-
na desa ini berbatasan dengan kampung 
halam an rektor.

“Kami sengaja berkunjung untuk silatur-
ahmi dan memotivasi. Saya ingin mahasiswa 
yang KKN ini bukan hanya pulang kampung, 

tetapi merasakan kehidupan di kampung,” 
ungkap Prof Mukri dihadapan peserta KKN.

Ia melanjutkan, untuk merubah nasib 
tidak ada pilihan lain selain sekolah. “Ke-
unggulan kita yang belajar di IAIN atau UIN 
kita punya keunggulan sosial, kecerdasan 
sosial. Harus lebih luwes dalam masyarakat,” 

sambungnya.
Dalam balai desa Pekon Mulyorejo itu, 

rektor mengingatkan mahasiswa untuk 
tetap sopan dan santun di masyarakat. 
Ia pun berpesan untuk melakukan hal 
terbaik di masyarakat dan menjaga 
nama baik almamater.

“Semangatlah belajar, sungguh-sung-
guh, menghargai liyan, rajin ibadah, saya 
yakin kalo kalian menjalankan itu, kalian 
bisa sukses,” tambahnya.

Rektor beserta rombongan yang 
melakukan monitoring KKN tersebut 
disambut dengan baik oleh aparatur 
desa setempat. Plt Kepala Pekon Mul-
yorejo Didit Darwanto sangat mengapre-
siasi kehadiran rektor dan jajaran.

“Kami mengucapkan ribuan terima 
kasih kepada pak rektor dan jajaran 
UIN atas kehadirannya di Pekon kami. 
Sejak 2013, kami menerima mahasiswa 
KKN, baru kali ini dihadiri rektornya 
langsung,” lugas Didit.

“Kami apresiasi yang setinggi-tinggi nya. 
Ini bentuk kepedulian dari rektor dan juga 

jajaran UIN. Kami tidak mengharapkan apa-
apa, tetapi dengan kehadirannya (rektor) ini 
akan memacu Pekon kami untuk lebih baik,” 
ungkap Didit dengan rasa haru.

Pertemuan monitoring ini dihadiri oleh 
perwakilan mahasiswa KKN dari 22 kelompok 
di 11 desa kecamatan Banyumas. n
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