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tIM REDAKSI

Alhamdulillah segala puji bagi Al-
lah SWT. Atas berkat rahmat dan 
hidayahnya majalah ini kem-

bali hadir di tangan pembaca. Salawat 
serta salam tidak lupa kita sanjungkan 
kepada junjungan dan tauladan kita 
Rasulullah SAW. Semoga kita istiko-
mah mengikuti sunah-sunahnya dan 
mendapat syafaat di hari kiamat.

Kehadiran majalah ini tentu selalu 
dinanti baik  oleh sivitas akademika 
UIN Raden Intan Lampung maupun 
masyarakat luas. Tiada hari tanpa 
membaca, tiada hari tanpa memper-
baharui informasi. Berdasarkan hasil 
rapat redaksi, majalah edisi akhir 
tahun ini kami mengangkat tema Set-
engah Abad Membangun Peradaban. 
Tema ini sengaja kami angkat seiring 
dengan usia UIN Raden Intan Lam-
pung yang sudah 50 Tahun. Sebuah 

umur yang tidak muda lagi.
Di usia emas ini, tentu kiprah kam-

pus yang sudah meluluskan banyak 
orang tersebut sudah tidak diragu-
kan lagi. Begitu banyak alumni yang 
berkiprah di tingkat nasional maupun 
lokal. Mereka berhasil mewarnai 
bahkan membangun peradaban di 
tempatnya masing-masing.

Edisi kali ini juga banyak berisi 
tentang komitmen UIN Raden Intan 
Lampung terhadap kampus yang bersih 
dan berwawasan lingkungan. Sebab, 
baru saja, UIN menduduki peringkat ke-
100 kategori  sub-urban (pinggiran kota) 
diantara perguruan tinggi se-dunia. 
Peringkat tersebut merupakan penila-
ian dari UI Greenmetric terkait kampus 
hijau dan berwawasan lingkungan.

Dari enam bidang yang dinilai UI 
Greenmetric, UIN Lampung mendapat 

total skor 4800. Dari jumlah tersebut, 
penataan dan infrastruktur mendapat 
skor 1050; energi dan perubahan iklim 
1000; limbah 450; air 425; transportasi 
1050; serta pendidikan dan penelitian 
825. Selain itu, dalam laman UI Green-
metric, UIN Lampung juga menduduki 
peringkat 114 diantara perguruan tinggi 
tingkat Asia.

Banyak informasi lain juga kami 
sajikan dalam majalah edisi kali ini. 
Semoga majalah ini bermanfaat bagi 
semua. Tentunya kami juga tetap 
berharap saran dan masukan dari 
para pembaca agar edisi selanjutnya 
semakin baik. Tidak hanya majalah, 
pembaca juga bisa memperbaharui 
informasi tentang UIN Raden Intan 
Lampung melalui www.radenintan. 
ac.id. Selamat Membaca! 

Wassalamu’alaikum wr. wb.
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Universitas Islam Ne
geri (UIN) Raden Intan 
Lampung genap ber

usia setengah abad. Dalam 
usia emas ini UIN mengalami 
pasang surut baik ujian mau
pun dinamika. Pasang surut 
tersebut tentu menjadikan 
lembaga ini tampil dewasa, 
anggun dan menawan.

Di usia 50 tahun, UIN te
lah tampil di publik sebagai 
lembaga pendidikan yang 
maju dan berkembang. Hal 
itu bisa dilihat dari berbagai 
macam aspek. Tidak hanya 
fisik bangun an yang terus 
bertambah nan megah, kuali
tas lulusan juga sudah berha
sil mewarnai dunia kerja dan 
peradaban tanah air.

Kemajuan dan capaian yang 
diraih UIN Raden Intan dan 
kondisi faktual terkini ini 
menunjukkan ada progress 
dan kemajuan yang signifi

kan. Prestasiprestasi yang di
torehkan baik dalam bidang 
pendidikan, penelitian, peng
abdian kepada masyarakat 
serta tata kelola kelembagaan 
tentu patut disyukuri dan 
terus dit ingkatkan. Kam
pus ini manfaatnya harus 
benarbenar dirasakan oleh 
masyarakat Lampung secara 
khusus dan Bangsa ini secara 
umum. Tentunya tetap mem
butuhkan dukungan dan sup
port dari berbagai pihak.

Da r i seg i k a mpu s ber 
wawasan lingkungan, UIN 
Raden Intan Lampung berada 
di peringkat 18 diantara per
guruan tinggi seIndonesia 
dan peringkat 337 diantara 
perguruan tinggi di dunia 
terkait komitmen universitas 
terhadap penghijauan dan 
keberlanjutan lingkungan. 
Peringkat ini berdasarkan 
peni laian UI Greenmetric 

yang diumumkan di kampus 
UI,  Rabu (19/12/2018).

UI Greenmetric merupakan 
lembaga di bawah Universitas 
Indonesia yang menilai kam
pus hijau dan berwawasan 
lingkungan di seluruh dunia. 
Di tingkat regional, UIN di 
peringkat ketiga perguruan 
tinggi seSumatera dan perta
ma seLampung serta lingkup 
Perguruan Tinggi Ke agamaan 
Islam Negeri (PTKIN) seIn
donesia.

Rektor Prof. Dr. Moh. Mukri, 
M.Ag memang tidak main
main dalam pengembangan 
kampus berwawasan ling
kungan. Bahkan ini sudah 
tertuang dalam visi misi di 
statuta UIN yang ditandatan
gani Menteri Agama sebagai 
Peraturan Menteri Agama 
Nomor 31 Tahun 2017 Tentang 
Statuta UIN Raden Intan Lam
pung. Kemudian diturunkan 

melalui renstra dan ditindak
lanjuti dengan membuat tim 
ecocampus. Dalam pengelo
laan kampus yang hijau dan 
ber wawasan l ingkungan, 
diperlukan kesadaran semua 
untuk menjaga kebersihan 
dan lingkungan sekitar.

Tidak sampai disitu, UIN 
juga mempercepat langkah 
menuju ecocampus dengan 
membentuk Tim Pengemban
gan Kampus Berkelanjutan 
dan Berwawasan Lingkun
gan (TPKBBL). Hal tersebut 
didasari oleh  visi UIN yaitu   
terwujudnya Universitas Is
lam Negeri Raden Intan Lam
pung sebagai rujukan interna
sional dalam pengembangan 
ilmu keislaman integratif
multidisipliner berwawasan 
lingkungan tahun 2035.

UIN fokus pada enam bidang 
dalam menuju ecocampus 
dan meningkatkan penilai

an. Enam bidang itu yakni 
penataan dan infrastruktur, 
energi dan perubahan iklim, 
l imbah, air, transportasi , 
serta pendidikan dan pene
litian.

Prof. Dr. Idzan Fautanu, 
salah satu alumni UIN Raden 
Intan Lampung mengata
kan, pemikiranpemikiran 
segar dari para alumni juga 
direspon cukup baik oleh 
sivitas akademika sehingga 
membuat kampus ini ter
us bersinergi dengan para 
alumni dalam membangun 
dan mengembangkan kam
pus ini.

“Kami bersyukur, di bawah 
kepemimpinan Rektor hari 
ini UIN Lampung diterima 
oleh seluruh rakyat Indone
sia, bahkan negara luar. Ini 
terbukti mahasiswa UIN tidak 
saja dari dalam negeri bahkan 
luar negeri,” kata Idzan. n

REKTOR PERTAMA REKTOR KEDUA REKTOR KETIGA REKTOR KEEMPAT REKTOR KELIMA REKTOR KEENAM REKTOR KETUJUH REKTOR KEDELAPAN REKTOR KESEMBILAN REKTOR KESEPULUH REKTOR KESEBELAS

Muchtar Hasan, SH
1968-1971

Drs. Ibrahim 
Bandung

1971 -1973

Drs. H. Suwarno
Achmady 

1973 -1978

Drs. H. Muhammad 
Zein

1978 -1984

Drs. H. Busyairi
1984 -1989

Drs. H. Pranoto 
Tahrir Fatoni
1989 -1993

Drs. H.M. Ghozi 
Badrie

1993 -1998

Prof. DR. H.M. 
Damrah Khair, M.A. 

1997 - 2002

Prof. DR. H.S. Noor 
Chozin Sufri
2002 – 2006

Prof. Dr. H. Musa 
Sueb, MA

2006 - 2010

Prof. Dr. H.Moh. 
Mukri, M. Ag
2010 - 2021
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KetuaBadan Pelaksana Harian Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) Prof Dr (Hc) 

KH Maruf Amin isi kuliah umum di UIN 
Raden Intan Lampung, Senin (26/11/2018). 
Kegiatan yang berlangsung di GSG UIN ini 
diikuti oleh ribuan mahasiswa.

KH Maruf Amin memaparkan kuliah 
umum dengan tema Peran Hukum Islam 
dalam Pengembangan Arus Baru Ekonomi 
Syariah di Indonesia.Menurutnya, ekonomi 
syariah dibangun berdasarkan prinsip 
syariah yang diharapkan menjadi kekuatan 
arus balik Indonesia dalam menguatkan 
ekonomi secara nasional. 

Penguatan ekonomi syariah tersebut 
dibentuk berdasarkan undang-undang 
yang berlaku di Indonesia. “Pembangunan 
ekonomi syariah di Indonesia untuk mewu-

judkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di 
tanah air. Ekonomi syariah juga telah dike-
luarkan fatwa untuk mencari jalan keluar 
mengenai persoalan ekonomi di Indonesia,” 
ujar guru besar ekonomi syariah itu.

Dia pun mengatakan, ekonomi syariah 
tidak dapat dipisahkan dengan perkem-
bangan dalam pembangunan perekono-
mian di Indonesia. Untuk mengembangkan 
ekonomi syariah tersebut perlu dilakukan 
penguatan DSN MUI, pembaharuan hukum 
ekonomi syariah, mengakomodasi fatwa, 
dan pengawas pelaksanaan fatwa.

“Problem perekonomian di negara kita 
sangat kompleks. Hadirnya ekonomi syariah 
melalui peran hukumnya diharapkan mampu 
mengatasi persoalan ekonomi, kebangsaan, 
dan kenegaraan,” jelas Mustasyar PBNU itu.

Sementara Rektor UIN Raden Intan Lam-

pung Prof Dr Moh Mukri MAg mengatakan 
kehadiran KH Maruf Amin di lembaga yang 
dipimpinnya berkapasitas sebagai Ketua Dew-
an Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) atas undangan Fakultas Syariah.

Menurut rektor, kehadiran KH Maruf 
Amin untuk berbagi pengalaman, penge-
tahuan dan memotivasi mahasiswa dalam 
mengembangkan ekonomi syariah. Ia men-
gatakan, KH Maruf Amin merupakan sosok 
yang sangat mengetahui dalam hal ekonomi 
khususnya syariah.

“KH Maruf Amin adalah guru besar hukum 
ekonomi syariah. Tentunya kehadiran beliau 
akan sangat menginspirasi dan memberikan 
pencerahan bagi seluruh sivitas akademika 
termasuk juga mahasiswa kami,” kata dia.

Doakan Pembangunan Masjid 
Usai mengisi kuliah umum tentang ekono-

mi syariah, KH Maruf Amin menyempatkan 
diri melihat pembangunan masjid Safinatul 
Ulum UIN Raden Intan Lampung. Tidak 
hanya meninjau, Ketua DSN MUI itu turut 
mendoakan pembangunan tersebut.

“Masjid ini sangat bagus. Saya doakan se-
moga pembangunan masjid ini cepat selesai 
dan bisa segera digunakan,” kata KH Maruf 
seraya memimpin doa yang diamini oleh 
para pimpinan UIN.

Rektor yang mendampingi KH Maruf 
berharap agar kunjungan Ketua DSN MUI 
tersebut membawa berkah bagi pem-
bangunan masjid tersebut. “Kami sangat 
bersyukur didatangi ulama yang kharismatik 
dan mau mengunjungi dan berdoa untuk 
UIN khususnya pembangunan   masjid ini. 
Kami menargetkan, insyaallah tahun depan 
masjid ini bisa digunakan,” ujarnya. n

KH MA’RUf AMIN ISI KULIAH 
UMUM EkoNoMI SyArIAH

KH. Ma’ruf Amin saat 
memberikan kuliah 
umum ekonomi 
syariah di GSG UIN, 
Senin (16-11)

Rektor UIN 
menyerahkan 
cinderamata ke KH. 
Ma’ruf Amin
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KH MA’RUf AMIN ISI KULIAH 
UMUM EkoNoMI SyArIAH

Sejumlah pimpinan UIN 
foto bersama dengan 
KH. Ma’ruf Amin

KH. Ma’ruf Amin 
mendoakan pembangunan 
Masjid Safinatul Ulum



Dari kiri, Prof. Mukri; Prof. Arskal Salim;  Herlina 
Warganegara, MM; dan  Dr. Ali Taher membuka 
FGD Forum Perencanaan, Rabu (14-11)

Rektor UIN Prof. Mukri menutup 
FGD Forum Perencanaan, Jumat 
(16-11) malam

lapoRan utamaEdisi XX tahun 20188

UIN TUAN RUMAH 
FGD PTkIN SE-INDONESIA

Prof. Mukri 
(memukul 
gong) menutup 
FGD Forum 
Perencanan 
bersama 
perwakilan 
PTKIN
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UIN Raden Intan Lampung 
menjadi tuan rumahFocus 
Group Discussion (FGD) Fo-

rum Perencanaan Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 
se-Indonesia yang berlangsung di 
Hotel Novotel, Bandar Lampung, 
14-17 November 2018. Kegiatan ini 
di ikuti oleh 371 peserta yang terdiri 
dari 58 PTKIN.

“Kegiatan ini diikuti 17 UIN, 34 
IAIN,  7 STAIN berjumlah 242 peserta 
yang sudah terdaftar (registrasi saat 
pembukaan). Kegiatan ini direncana-
kan akan dihadiri 371 orang peserta. 
Artinya minat PTKIN ini sangat besar 
untuk hadir pada FGD di provinsi 
Lampung,” kata Ketua Pelaksana 
FGD Ahmad Supardi MAg saat 
menyampaikan laporan kegiatan 
di Novotel, Bandar Lampung, Rabu 
(14/11) malam.

Kepala Biro AUPK UIN Raden In-
tan sebelum pindah menjadi Kepala 
Biro UIN Sultan Syarif Kasim itupun 
menyampaikan, kegiatan ini untuk 
menyatukan persepsi dalam rentsra 
Direktorat Jenderal (Ditjen)  Pen-
didikan Islam (Pendis) pada 2019. 
“Output dari kegiatan ini yaitu terse-
dianya bahan renstra Ditjen Pendis 
2020-2024,” tambahnya.

Dalam FGD ini, dibahas sejumlah 
poin diantaranya mengenai bidang 
ketenagaan; kelembagaan dan ker-
jasama; serta penelitian dan peng-
abdian kepada masyarakat. Selain 
itu dibahas juga mengenai bidang 
sarana prasarana; kemahasiswaan; 
dan pengembangan akademik.

Hadir juga pada pembukaan FGD 
ini Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri 
MAg, Kepala DinasPerpustakaan 
dan Arsipmewakili Gubernur Lam-
pungHerlina Warganegara MM, 
Direktur PTKI Direktorat Jenderal 
Pendis Prof Arskal Salim MA me-
wakili Dirjen Ditjen Pendis, Ketua 
Komisi VIII DPR RI Dr M Ali Taher 
dan sejumlah undangan lainnya. 

Tanam Mangrove
Forum Perencanaan PTKIN se-

Indonesia itupun melakukan pena-
naman pohon mangrove di Tanjung 
Beo, Kalianda, Lampung Selatan, 
Jumat (16/11). Kegiatan ini meru-
pakan rangkaian dari FGD forum 
perencanaan dengan harapan da-

pat meningkatkan kesadaran PTKIN 
terkait menjaga lingkungan.

Kepala Biro AAKK Drs Jumari 
Iswadi MM yang hadir pada penana-
man tersebut mengatakan penana-
man tersebut sebagai komitmen UIN 
menjadi kampus hijau berwawasan 
lingkungan rujukan internasional. 
“Kami (UIN Lampung) ingin men-
gajak seluruh PTKIN untuk dapat 
melestarikan lingkungan khususnya 
di kampusnya masing-masing,” 
ujarnya usai penanaman.

Mangrove merupakan lahan basah 
dari sebuah ekosistem 
transisi dari zona dara-
tan dan lautan. Ketua tim 
pengembangan kampus 
hijau UIN Dr Eko Kus-
wanto MSi menjelaskan 
bahwa mangrove sangat 
penting sebagai sabuk 
hijau di daerah pesisir.

“Indonesia punya pesi-
sir yang sangat panjang, 
untuk itu perlu meles-
tarikan sabuk hijau ini,” 
kata Eko.

Sebagai kampus yang 
mempunyai visi menjadi 
rujukan internasional da-
lam pengembangan ilmu keislaman 
integratif-multidisipliner yang berwa-
wasan lingkungan, UIN Raden Intan 
Lampung turut serta dalam upaya 
pelestarian lingkungan yang berkelan-
jutan dan mengabdikan diri kepada 
masyarakat bagi masa depan.

Apresiasi Ditjen Pendis
Ditjen Pendis Kementerian Agama 

mengapresiasi penyelenggaraan FGD 
Forum Perencanaan PTKIN se-Indo-
nesia yang diselenggarakan di Hotel 
Novotel, Bandar Lampung, 14-17 
November 2018. UIN Raden Intan 
sebagai tuan rumah dianggap mampu 
merencanakan dan melaksanakan 
kegiatan tersebut dengan baik.

Hal itu disampaikan Kasubbag 
Perencanaan dan Anggaran Ditjen 
Pendis Novardy mewakili Sekretaris 
Ditjen Pendidikan pada acara penu-
tupan FGD, Jumat (16/11) malam.

“Kami sangat senang dengan 
sambutan dan pelaksanaan keg-
iatan oleh UIN Raden Intan. Baru 
kali ini juga, acara FGD, kami diajak 

menanam pohon mangrove. Setelah 
kami pulang mungkin akan ada 
cerita, acara ini sangat berkesan,” 
kata Novardy.

Ia pun mengatakan, banyak ses-
uatu yang dihasilkan dari FGD ini. 
Hasil tersebut nantinya akan menjadi 
bahan dan acuan Renstra Ditjen Pen-
dis 2020-2024.

Kegiatan tersebut ditutup secara 
resmi oleh Rektor UIN Prof Dr Moh 
Mukri MAg. Dalam sambutannya, ia 
mengatakan bahwa kegiatan tersebut 
dapat sukses karena direncanakan 

dengan baik.
“Orang sukses pasti punya rencana 

dan berikhtiar mewujudkannya. 
Kegiatan ini sukses karena terencana. 
Direncanakan dan diimplementasi-
kan,” terang Prof Mukri.

Rektor pun menyampaikan, dalam 
memimpin UIN semua by desain. 
“Tidak ada yang tidak direncanakan. 
Teman-teman di kampus, saya minta 
untuk semua direncanakan. Dan al-
hamdulillah UIN mendapat penghar-
gaan pengelolaan BLU terbaik kedua, 
itu karena direncanakan,” paparnya.

Ia pun berpesan, jangan juga 
banyak rencana tapi minim imple-
mentasi. “Semoga apa yg kita ren-
canakan saat ini menjadi ibadah, 
baik di dunia, baik juga di akhirat,” 
tambahnya.

Pada penutupan kegiatan ini, pani-
tia mengundang penulis buku best 
seller 7 Keajaiban Rezeki yang juga 
motivator kondang Ippho Santosa. 
Dalam paparannya, Ippho mema-
parkan rahasia dan kiat-kiat sukses 
sesuai dengan perencanaan. n

Kepala Biro 
AAKK Jumari 
Iswadi, MM 
(bawah topi 
biru) bersama 
forum 
perencanaan 
menanam 
mangrove 
di Lampung 
Selatan, Jumat 
(16-11)
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KetuaKomisi VIII DPR RI 
Dr M Ali Taher menga-
takan bahwa Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) 
harus membangun peradaban. 
Menurutnya, tidak ada alter-
natif lain kecuali konsep atau 
visi Ditjen Pendis Kementerian 
Agama untuk menguatkan niat 
tersebut.

Hal itu sampaikan saat menja-
di Keynote Speaker pada acara-
Focus Group Discussion (FGD)  
Forum PerencanaanPerguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Negeri 
(PTKIN)Se-Indonesia di Ho-
tel Novotel, Bandar Lampung, 
Rabu (14/11/2018) malam. Ali 
menyampaikan direktorat pada 
Ditjen Pendis perlu dikembang-
kan demi mencerdaskan bumi 
Indonesia.

Saat ini ia mengaku sedang 
mendorong terbentuknya 8 
STAIN baru. “Nanti ada STAIN 
Kupang, Nabire, Merauke, Ma-
limping Banten Selatan, Tigarak-
sa Tanggerang, Baubau, Sambas, 
Tarakan dan juga beberapa tem-
pat lagi yang sedang disiapkan,” 
paparnya.

Menurutnya, Indonesia tanpa 
Islam akan kehilangan makna 
kebangsaan dan keindonesiaan. 
Maka pendidikan islam di nilai 

sangat penting.
Disamping itu, Ali mereko-

mendasikan pada forum terse-
but untuk membentuk kelom-
pok kerja peningkatan mutu 
PTKI. “PTKI kita tidak kalah 
dengan negara lain.Hanyadisi-
plin kita yang masih kurang 
dan riset-riset kita juga masih 
kurang,” jelasnya.

Bagi Ketua Komisi yang me-
nangani ruang lingkup agama 
dan sosial itu, pendidikan di-
yakini dapat mengentaskan 
kemiskinan. “Saya berangkat 
dari kemiskinan, maka kita ban-
gun sekolah. Kita boleh maju, 
tapi jangan lupa air mata orang 
miskin. UIN tidak hanya untuk 
orang kaya, tapi pendidikan 
(UIN) untuk semua,” lanjutnya. 

Ia pun menyampaikan akan 
terus mendorong kebijakan 
maupun anggaran untuk mem-
ajukan pendidikan khusus-
nya bagi PTKI. Selain itu, PTKI 
harus dibagi dengan mapping 
akreditasi. “Artinya bukan arti-
nya membeda-bedakan. tapi-
Fastabiqul Khoirot, mari kita 
berlomba-lomba dalam kebai-
kan,” tandasnya.

Tingkatkan Akses dan Mutu
PTKIN akan meningkatkan 

akses dan mutu pendidikan. 

Hal ini sesuai amanat dalam 
Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 yaitu mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Demikian yang disampaikan 
Direktur Perguruan Tinggi Kea-
gamaan Islam (PTKI) Direktorat 
Jenderal (Ditjen) Pendidikan Is-
lam (Pendis) Kementerian Agama  
Prof Dr M Arskal Salim Gp MAg 
pada kegiatan yang sama.

Tidak hanya negeri, Direktur 
PTKI itu juga akan mendorong 
PTKI swasta untuk melakukan 
hal yang sama. “Kami (Ditjen 
Pendis) juga sedang mendorong 
agar (PTKI) swasta menjadi 
negeri, STAIN menjadi IAIN, dan 
IAIN menjadi UIN,” ujarnya.

Saat ini, dari 17 UIN baru 
3 yang terakreditasi A baru 3, 
selebihnya B. Prof Arskal ber-
harap, setiap pembahasan pada 
FGD tersebut arahnya adalah 
terakreditasi A. 

“Kemenag dari waktu ke waktu 
terus melihat perkembangan 
PTKI. Makanya kegiatan ini 
sangat membantu. Acara seperti 
ini untuk melihat dan menentu-
kan langkah-langkah kedepan 
(mengenai) pendidikan Islam. 
Renstra 2014-2019 akan berakhir 
dan kita akan menyusun untuk 
2020-2024,” sambung guru be-

sar pada Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Syarif Hidayatul-
lah ini.

Selain akses dan mutu, menu-
rutnya perlu juga pikirkan ten-
tang relevansi. “Apakah prodi 
yang ada di PTKIN ini sejalan 
dengan perkembangan zaman? 
Maka penting untuk melakukan 
evaluasi prodi-prodi yang sudah 
ada untuk menyesuaikan den-
gan kebutuhan dan perkemban-
gan zaman,” ucapnya.

Ia menjelaskan, relevansi ini 
menjadi penting terkait peny-
erapan tenaga kerja. “Penting 
juga diketahui, melanjutkan 
kuliah untuk bisa mendapat-
kan pekerjaan. Tapi yang lebih 
penting seperti yang tertuang 
dalam UUD yaitu mencerdaskan 
bangsa. Maka kita butuh alumni 
yang kritis dan dapat menjaga 
persatuan serta memajukan 
bangsa,” tambahnya.

Anak bangsa lulusan SMA 
masih banyak yang belum da-
pat berkuliah dan angka partisi-
pasi kasar bangsa ini pun masih 
rendah. Direktur PTKI ini juga 
berharap agar PTKI dapat mem-
berikan akses kepada anak-anak 
yang kurang mampu khususnya, 
untuk dapat melanjutkan kuliah 
ke PTKI. n

DPR NILAI PTKI BErHASIL BANGUN PErADABAN

Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. Ali Taher sebagai 
Keynote Speaker FGD Forum Perencanaan 
PTKIN, Rabu (14-11)

Direktur PTKI Prof. Arskal Salim saat 
memberikan sambutan di FGD Forum 
Perencanaan PTKIN, Rabu (14-11)
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Tokoh nasional yang juga pakar hu-
kum tata negara, Prof Dr Jimly As-
shiddiqie MH, memberi arah an un-

tuk merubah mindset dalam berdakwah. 
Menurutnya, dakwah tidak selamanya 
tabligh seperti khutbah jumat, tetapi dia 
harus dua arah.

Hal itu disampaikan pada kuliah umum 
FakultasDakwah dan Ilmu Komunikasi 
(FDIK) UIN Raden Intan Lampung had-
irkan yang dihelat di GSG UIN, Rabu 
(26/9/2018). Kuliah umum tersebut diikuti 
sekitar 1000 mahasiswa baru FDIK tahun 
akademik 2018/2019.

“Fakultas dakwah (FDIK) harus memahami 
realitas objek dakwahnya. Harus menemukan 
metodologi yang efektif dalam berdakwah. 
Agar dakwah ini dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat,” jelas Ketua Ikatan Cendikiawan 
Muslim Indonesia (ICMI) ini.

Kuliah umum ini mengusung tema 
peningkatan wawasan kebangsaan dan 
pendidikan karakter bagi mahasiswa. Selain 
mahasiswa, hadir juga dekan FDIK beserta 
jajaran, pimpinan UIN, dan sejumlah tokoh 
nasional maupun masyarakat Lampung.

Prof Jimly mengaitkan peran fakultas 
dakwah dengan pembangunan karakter.  
“Untungnya fakultas ini bernama dakwah 
bukan tabligh. Kalau tabligh itu sepihak, 
komunikasinya sepihak. Tapi kalau dak-
wah itu mengajak, untuk semua. Komu-
nikasinya dua pihak, dan dengan cara-cara 
yang baik,” paparnya.

“Misi kenabian itu adalah memperbaiki 
akhlak, karakter. Karakter inilah yg kita 
perlukan untuk membangun bangsa,” 
sambungnya.

Dalam paparannya, Ia juga menyam-
paikan bahwa kita saat ini untuk dapat 
menyesuaikan diri dengan perkemban-
gan zaman.”Eranya saat ini sudah beda.
Semuatergantung kita. Semua penuh 
ketidakpastian dan kegoncangan, maka 
disebutnya era destruktif,” katanya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 
periode 2003-2008 ini berpesan kepada 
mahasiwa untuk belajar dengan sungguh-
sungguh. “Masa depan Indonesia ada 
ditangan saudara-saudara sekalian. Maka 
belajarlah dengan sungguh-sungguh, 
sebaik-baiknya, dan jangan buang-buang 
waktu,” pesannya.

Terkait dengan kondisi bangsa saat ini, 
di tengah panasnya situasi politik, pakar 
hukum tata negara ini pun mengingatkan 
untuk tetap jaga persatuan dan keutuhan 
NKRI. Menurutnya, persoalan pemilu sep-
erti pilpres, pilkada, dan  pileg itu urusan 
jangka pendek. “Urusan jangka panjang ini 
lebih penting seperti soal kebangsaan dan 
persatuan,” terang Prof Jimly.

Dia kembali berpesan kepada peserta 
kuliah umum bahwa tugas kita adalah ber-
dakwah, karena Islam itu harus menjadi 
rahmatan lil alamin. “Semoga ke depan 
saudara dapat memimpin Indonesia 
dengan akhlak dan karakter yang baik 
serta Pancasila sebagai dasar negara,” 

tandasnya dihadapan mahasiswa.
Dikesempatan yang sama, Rektor UIN 

Prof Dr Moh Mukri MAg mengaku bahagia 
dengan kehadiran salah satu berpengaruh 
di Republik Indonesia. “Tentu dengan keha-
diran beliau (Prof Jimly) dapat memotivasi, 
memprovokasi hasanah tentang kebaikan-
kebaikan khususnya bagi masyarakat 
Lampung,” kata rektor saat menyampaikan 
sambutan di kuliah umum tersebut.

Prof Mukri pun berharap, agar wejan-
gan, nasehat ataupun arahan dari Prof 
Jimly dapat diimplementasikan para ma-
hasiswa dan peserta kuliah umum, dengan 
harapan dapat menjaga dan mendorong 
bangsa ini menjadi lebih baik. n

PROf JIMLy: 

DAKwAH HARUS DUA ArAH

Prof. Dr. Jimly 
Asshiddiqie, MH 
sampaikan kuliah 
umum di UIN, 
Rabu (26-9)

Rektor UIN 
menyerahkan 
cinderamata kepada 
Prof. Dr. Jimly 
Asshiddiqie, MH
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Hakim Agung dan guru besar 
Monash University Austra-
lia mengisi seminar inter-

nasional yang diadakan Fakultas 
Syariah UIN Raden Intan Lampung 
di GSG fakultas setempat, Kamis 
(8/11/2018). Mereka memaparkan 
tentang Kontekstualisasi Hukum 
Islam.

Hakim Agung yang hadir adalah YM Dr Yasardin SH MH, sedangkan 
pemateri dari Monash University Australia adalah Prof Dr KH Nadirsyah 
Hosen. Acara yang mengangkat tema Kontekstualisasi Hukum Islam 
dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Nasional di Indonesi-
aitu dibuka oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof Dr Moh Mukri 
MAg.

Dalam sambutannya, Rektor mengatakan, seiring perkembangan za-
man, hukum Islam memang perlu untuk berkembang atau dilakukan 
pembaharuan. Termasuk sejumlah ayat, salah satunya tentang poligami. 
“Kontekstualisasi dalam Hukum Islam hari ini adalah keniscayaan. Dari 
tekstual lihat juga ke kontekstual,” kata Prof Mukri.

Hakim Agung dalam pemaparannya antara lain menjelaskan, jika 
dilihat sebelum Indonesia merdeka, komposisi hukum di Indonesia 
sudah ada hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Internalisasi 
hukum Islam juga sudah berjalan di Indonesia. 

“Jauh sebelum Indonesia merdeka kita sudah menerapkan hukum 
itu. Nah, internalisasi hukum Islam dalam hukum nasional juga sudah 
berlangsung di Indonesia. Bahwa hukum Islam itu salah satunya un-

tuk menyaring hukum adat,” kata 
Yasardin.

Dekan Fakultas Syariah UIN Raden 
Intan Dr Alamsyah MAg menga-
takan, masalah hukum Islam tidak 
akan pernah habis untuk dikupas. 
“Kita bersyukur bisa menghadirkan 
dua orang hebat. Beliau adalah 
orang-orang yang luar biasa,” kata 
Dekan yang juga memoderatori 
kegiatan seminar tersebut. n

Prof. Nadirsyah (ketiga dari kiri) 
memberikan buku ke Rektor UIN 
Prof. Mukri

Dari kiri, Dekan FS Dr. Alamsyah; 
Hakim Agung YM Dr. Yasardin; 
Guru Besar Monash University 
Australia Prof. Nadirsyah Hosen 
pada seminar Fakultas Syariah, 
Kamis (8-11)

HAKIM AGUNG 
DAN GURU BESAR 
AUSTRALIA 
ISI SEMINAR 
DI UIN
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UIN percepat langkah menuju eco-
campus dengan membentuk Tim 
Pengembangan Kampus Berkelan-

jutan dan Berwawasan Lingkungan (TPK-
BBL). Hal tersebut didasari oleh  visi UIN 
yaitu   terwujudnya Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung sebagai rujukan inter-
nasional dalam pengembangan ilmu keisla-
man integratif-multidisipliner berwawasan 
lingkungan tahun 2035.

Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof 
Dr Moh Mukri MAg mengatakan tidak akan 
main-main terkait pengembangan kampus 
berwawasan lingkungan. “Ini sudah tertuang 
dalam visi misi distatuta UIN yang ditan-
datangani Menteri Agama sebagai Permen 
(Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 
2017 Tentans Statuta UIN Raden Intan Lam-
pung). Kemudianditurunkan melalui renstra 

dan ditindaklanjuti dengan membuat tim ini 
(TPKBBL),” ujarnya saat memberi pengara-
han pada rapat perdana TPKBBL di ruang 
sidang rektorat, Kamis (8/11/2018).

Prof Mukri menjelaskan secara detail terkait 
pengelolaan kampus yang hijau dan berwa-
wasan lingkungan. Menurutnya, kesadaran 
semua warga UIN harus tumbuh terkait men-
jaga kebersihan dan lingkungan sekitar.

“Ini tugas kita bersama.  Bukan hanya 
tenaga kebersihan yang bertugas, tapi juga 
kesadaran kita semua untuk menjaga ke-
bersihan dan lingkungan kampus serta hal 
lain dalam pengembangan menuju green 

campus,” ungkapnya.
UIN akan fokus pada 6 bidang dalam 

menuju ecocampus tersebut. Seperti yang 
dikatakan Dr Eko Kuswanto selaku ketua 
TPKBBL, 6 bidang tersebut mengacu pada 
kriteria dan bobot penilaian dari UI Green-
metric. Sebuah lembaga di bawah Univer-
sitas Indonesia yang me-ranking kampus 
seluruh dunia terkait kampus hijau dan 
berwawasan lingkungan.

“6 bidang itu yakni penataan dan in-
frastruktur, energi dan perubahan iklim, 
limbah, air, transportasi, serta pendidikan 
dan penelitian. Untuk itu akan dilakukan 
langkah-langkah strategis dalam menuju 
kampus berwawasan lingkungan rujukan 
internasional,” papar Eko.

Dosen Prodi Pendidikan Biologi ini juga 
menyampaikan, visi UIN dapat tercapai pada 
tahun 2021. Artinya lebih cepat 14 tahun dari 
yang dicanangkan. “Kita sedang petakan 
potensi di kampus kita (UIN). Jika sudah 
terpetakan akan kita buat model penger-
jaan dan pengelolaannya. Kalo ini berjalan 
lancar, insyaallah tahun 2021 visi UIN bisa 
terwujud,” tandasnya.

Penilaian UI Greenmetric
Rabu (19/12), untuk pertama kalinya UIN 

Raden Intan masuk ke dalam penilaian UI 
Greenmetric. Pada tanggal tersebut, lembaga 
yang berada di bawah Universitas Indonesia 
(UI) mengumumkan  peringkat universitas 
di dunia berdasarkan komitmen dan tinda-
kan universitas terhadap penghijauan dan 
keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan pemeringkatan tersebut, UIN 
Raden Intan Lampung  peringkat 1 lingkup 
Perguruan Tinggi Keagaaman Islam Negeri 
(PTKIN) se-Indonesia dan perguruan tinggi 
se-Lampung. n

UIN PERcEPAT LANGKAH 
MENUJU EcocAMPUS

Rektor UIN Prof. 
Mukri mengarahkan 
rapat tim TPKBBL di 
ruang sidang UIN, 
Kamis (8-11)

Sertifikat pengharagaan dari UI 
Greenmetric untuk UIN Raden 
Intan Lampung
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FestivalPesantren yang dis-
elenggarakan Mahad Al Jamiah 
UIN Raden Intan merupakan 

upaya untuk menjaga tradisi. Dalam 
tradisi pesantren, kompetisi seperti 
festival pesantren ini didasari dengan 
Akhlakul Karimah.

Demikian yang disampaikan Wakil 
Rektor (WR) I Dr Syamsuri Ali MAg 
mewakili rektor saat membuka Festi-
val Pesantren V yang diselenggarakan 
Mahad Al Jamiah UIN Raden Intan 

Lampung, Selasa (13/11). Kegiatan 
tersebut berlangsung selama 3 hari, 
13-15 November 2018 dan di ikuti oleh 
549 peserta dari 65 sekolah/pondok 
pesantren se-provinsi Lampung.

WR I pun menyampaikan, semangat 
nasionalisme santri di negeri ini ibarat 
pohon sedang naik daun. “Dengan se-
mangat ukhuwah islamiah ini, nasion-
alisme tumbuh dan sudah mengakar di 
bumi Pertiwi kita,” ungkapnya.

Syamsuri pun menjelaskan, ke-
beradaan pesantren di universitas 
atau Mahad Al Jamiah ini berada 
dalam naungan UIN Raden Intan 
Lampung.  Menurutnya, konsep UIN 
atau IAIN awalnya ialah Pesantren 
Tinggi Agama Negeri (PTAN). ”PTAN  
ini digagas oleh ayahnya Gusdur atau 
KH Wahid Hasyim. Maksudnya untuk 
meneguhkan semangat pesantren 
tetap tumbuh sampai perguruan 
tinggi,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa keg-
iatan festival pesantren tersebut 
perlu didukung bersama. Hal ini 
sebagai upaya dalam menjaga tradisi 
pesantren, atau dijelaskan juga oleh 
Syamsuri dengan meminjam istilah 
Gusdur yakni teori tradisi subkultur 
seperti menghormati guru yang khas 
milik pesantren.

Dikesempatan yang sama, Kepala 
Mahad Al Jamiah Kamran Lc MA juga 
menyampaikan bahwa kegiatan terse-
but untuk membangkitkan semangat 
nasionalisme santri. Menurutnya, 
pemerintah saat ini sedang mengar-
usutamakan pesantren. 

“Salah satu perhatian pemerintah 
adalah diberlakukannya hari santri 
nasional. Kementerian Agama dan 
Kementerian Keuangan juga  telah 
meresmikan (beasiswa) LPDP santri.
Ke depan, pesantren dan santriakan 
menjadi mahasiswa dan manusia un-
ggul di tengah globalisasi,” tandasnya 
saat pembukaan Festival Pesantren 
V 2018.

Antusiasme Peserta Festival
Peserta sangat antusias dan men-

gapresiasi helatan rutin tersebut. Pada 
Festival Pesantren V ini terdapat 12 
cabang yang diperlombakan.

Kamran juga menyampaikan, 
kegiatan tersebut cukup mendapat 
apresiasi dari pondok pesantren di 
Lampung. “Kegiatan ini (Festival Pe-
santren) rutin dilaksanakan Mahad Al 
Jamiah setiap tahun. Tahun ini yang 
kelima dan cukup banyak pondok 
pesantren yang cukup antusias pada 
festifal pesantren ini,” ujarnya.

Kepala Mahad ini pun mengung-
kapkan, magnet festival tersebut cukup 
berpengaruh terhadap santri ketika ku-
liah di UIN dan melanjutkan di Mahad 
Al Jamiah. “Pengurus dan mahasantri 
mahad sekitar 50 persen adalah alumni 
dari festival pesantren ini,” imbuhnya.

Maka ia menghimbau kepada 
peserta, kelak ketika kuliah di UIN 
Raden Intan Lampung untuk tidak 
ragu bermukim di Mahad Al Jamiah. 
“Mahad merupakan unit khusus UIN 
yang untuk mewujudkan insan UIN 
ber- Intellectuality, Spirituality dan 
Integrity,” jelas Kamran.

Festival yang mengusung tema 
Kompetisi dan Eksebisi Seni Bu-
daya Santri memperkuat Ukhuwah 
menuju Rahmah ini bertujuan Les-
tarinya kesenian Islam di khalayak 
umum khususnya pelajar sekolah. 
Disamping itu, agar terciptanya ajang 
pengembangan potensi dan kreatifi-
tas seni budaya Islam.

fESTIvAL 
PESANTREN 
SEBAGAI UPAyA 
MENjAGA 
TrADISI

Wakil Rektor 
I bersama 
Pimpinan 
Mahad Al 
Jami’ah 
membuka 
Festival 
Pesantren V

Wakil Rektor I 
Dr. Syamsuri 
Ali, M.Ag 
memberi 
sambutan 
pada 
pembukaan 
Festival 
Pesantren V 
2018, Selasa 
(13-11)
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Kualitas institusi dipengaruhi 
oleh kualitas sumber daya ma-
nusia (SDM)-nya, begitupun 

dengan perpustakaan. Kemampuan 
yang memadai bagi pustakawan 
hanya dapat dimiliki melalui pen-
didikan khusus karena pengelolaan 
perpustakaan menuntut banyak sekali 
aturan, prosedur dan standar teknis 
yang harus dipenuhi.

Untuk meningkatkan kualitas terse-
but, UPT Perpustakaan selenggarakan 
pelatihan peningkatan SDM dan mana-
jemen perpustakaan. Pelatihan tersebut 
berlangsung 2 hari, 24-25 September 
2018, di ruang belajar perpustakaan 
dan diikuti 35 orang pustakawan dan 
pengelola perpustakaan di lingkungan 
UIN Raden Intan Lampung.

Kepala UPT Perpustakaan Dr Afif An-
shori MAg mengatakan bahwa pelatihan 
tersebut untuk meningkatkan kinerja 
pustakawan pada UPT Perpustakaan UIN. 
“Kegiatan ini juga untuk  mengantisipasi 
kebutuhan pengguna perpustakaan,” un-
gkapnya, Kamis (24/9).

Selain itu, Afif menyampaikan, 
penting bagi para pustakawan dan 
pengelola untuk mengetahui arah 
pengembangan dan tujuan dari per-
pustakaan UIN Raden Intan. Dengan 

adanya pelatihan itu, Afif berharap 
terbentuknya manajemen perpusta-
kaan yang bersumber pada pemus-
taka (user oriented) yang menjadi 
pengguna seluruh jasa layanan yang 
diperikan perpustakaan. 

Pelatihan tersebut menghadirkan 
dua narasumber yaitu Kepala Perpus-
takaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
Amrullah Hasbana dan Ketua Jurusan 
Ilmu Perpustakaan UNDIP Jazimatul 
Husna MIP. 

Beri Pemahaman ke Mahasiswa
Mewujudkan perpustakaan yang 

ideal harus mengarah pada standar 
kualifikasi pusat sumber belajar. Tang-
gung jawab untuk mewujudkan itu 
memerlukan kesatuan dan kerjasama 
antara lembaga atau pelaku organisasi 
dalam perpustakaan dan juga user 
education (pemakai).

Berdasarkan fungsinya, perpusta-
kaan memenuhi ranah pendidikan 
dan pembelajaran, informasi, pene-
litian, rekreasi, dan preservasi. Maka, 
pemakai dalam hal ini khususnya 
mahasiswa merupakan instrumen 
yang tidak boleh dilupakan.

Menyikapi kenyataan tersebut, UPT 
Perpustakaan jugamenggelar work-

shop dengan tema User Education dan 
Tour Library, di Perpustakaan UIN, 
Kamis (20/9). Kegiatan ini diikuti oleh 
perwakilan mahasiswa baru sebagai 
pemakai layanan perpustakaan  yang 
berjumlah 50 orang.

Kepala UPT Perpustakaan menyam-
paikan, workshop tersebut bertujuan 
agar pemakai menggunakan perpusta-
kaan secara efektif dan efisien. “Pemakai 
juga dapat mengakses sumber-sumber 
literatur dan informasi yang relevan 
sesuai kebutuhan,” terang Afif.

Selain itu, kegiatan ini untuk mem-
perkenalkan koleksi sumber bacaan 
yang ada di perpustakaan kepada 
mahasiswa. Kemudian, mahasiswa 
sebagai pemakai diberi pemahaman 
mengenai petunjuk menggunakan 
perpustakaan dan informasi lainnya.

“Kegiatan ini juga untuk menum-
buhkan dan mengembangkan minat 
baca mahasiswa. Dan memperpendek 
jarak antara pustakawan dan peng-
guna (mahasiswa),” tambah Afif.

Workshop ini diisi oleh para pus-
takawan di lingkungan UIN Raden 
Intan Lampung. Dengan adanya work-
shop ini, perpustakaan diharapkan da-
pat berfungsi secara optimal, baik dari 
pelayanan maupun penggunaan. n

Kepala UPT Perpustaan Dr. Afif Anshori (kedua dari 
kanan) memberi pengarahan terkait peningkatan SDM 
dan manajemen perpustakaan, Kamis (24-9)

UPT PERPUSTAKAAN TINGKATKAN kUALITAS SDM
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Direktur  Jenderal Pendidi-
kan Islam (Dirjen Pendis) 
Kementerian Agama Prof 

Dr Phil Kamaruddin Amin MA 
mengatakan bahwa peran humas 
dalam perguruan tinggi sangat 
penting. Hal ini disampaikan saat 
forum group discussion (FGD) 
Humas dan Publikasi Pendidikan 
Islam di Hotel Golden Tulip Jakarta, 
Kamis (18/10/2018).

Ia menyampaikan sebuah ung-
kapan, “kalau ingin sukses, maka 
kamu harus cerdas dalam mem-
promosikan diri anda (self pro-
motion).” Dalam hal ini, promosi 
yang dimaksud yakni branding 
Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam Negeri (PTKIN) sesuai den-
gan distingsi dan keunggulan dari 
masing-masing kampus.

“Orang harus mengenal lem-
baga kita ini secara proporsional,” 
ujarnya dihadapan peserta FGD 
yang terdiri dari perwakilan humas 
PTKIN se-Indonesia.

Untuk memperkenalkan ke 
masyarakat, menurut Kamarud-
din tidak bisa hanya pemberi-
taan yang standar atau bersifat 
rutinitas. “Humas (PTKIN) harus 
berbeda dengan yang lain. Kita 

harus memahami tusi (tugas dan 
fungsi) atau core bisnis Perguruan 
Tinggi. Itu yang kita promosikan,” 
jelasnya.

Selain itu, untuk meningkatkan 
marwah perguruan tinggi, aspek 
tridarma perlu dipublikasikan. 
Kamaruddin mencontohkan sep-
erti promosi hasil-hasil peneli-
tian, kegiatan belajar mengajar 
yang modern serta pemberdayaan 
masyarakat melalui pengabdian.

Dirjen Pendis ini juga mengingat-
kan, untuk menjalankan itu semua 
tentunya butuh kompetensi. Maka 
ia berpesan kepada peserta FGD 
untuk mampu mengikuti perkem-
bangan zaman dan menguasai 
bidang tersebut.

Ciri Khas
Dihari sebelumnya (17/10), 

SekretarisDirektorat Jenderal Pen-
didikan Islam (Ditjen Pendis) Dr 
Imam Syafe’i mengungkapkan 
tentang pentingnya peran humas 
PTKIN untuk membranding lem-
baga masing-masing.Selain humas, 
menurut Imam, branding itu juga 
harus dilakukan oleh seluruh unsur 
sivitas akademika. 

“Setiap lembaga itu harus ada ke-

unggulan yang diciptakan. Brand-
ing lembaga itu harus memiliki 
kekhasan, trademark, atau image,” 
kata Sekretaris Ditjen saat me-
nyampaikan arahan padaFGD-
Humas dan Publikasi Pendidikan 
Islam tersebut. 

Imam mencontohkan, jika ada 
pertanyaan ke mahasiswa ten-
tang keunggulan lembaga dan 
jawabannya beda-beda, artinya 
lembaga tersebut belum memiliki 
branding. Ia juga menekankan agar 
PTKIN mampu beradaptasi dengan 
perkembangan zaman khususnya 
mengenai perubahan nilai dan 
teknologi informasi.

Dalam FGD ini, PTKIN juga di-
harapkan mampu menggunakan 
kekuatan digital seperti media 
online dan media sosial untuk 
meningkatkan citra positif dan 
branding ke masyarakat.

Sebagai ciri khas, UIN Raden 
Intan terus berupaya menjadi 
rujukan Internasional dalam 
pengembangan ilmu keislaman 
integratif-multidisipliner yang 
berwawasan lingkungan. Hal ini 
tertuang dalam organisasi dan 
tata kerja serta rencana strategis 
UIN Raden Intan. n

PERAN HUMAS SANGAT STrATEGIS

Dirjen Pendis 
Prof. Dr. Phil 
Kamaruddin 
Amin (tengah) 
memberi 
pengarahan 
kepada 
Humas PTKIN 
di Jakarta, 
Kamis (18-10)



kabaR kampus Edisi XX tahun 2018 17

FakultasUshuluddin dan 
Studi Agama (FUSA) UIN 
Raden Intan helat ku-

liah umum di GSG UIN, Kamis 
(13/9/2018). Kuliah umum ini 
diikuti 892 peserta yang meru-

pakan mahasiswa baru FUSA 
tahun akademik 2018/2019.

Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri 
MAg yang membuka kegiatan 
tersebut mengapresiasi kuliah 
umum yang mengusung tema 

membendung arus radikalisme 
di perguruan tinggi. Menurutnya, 
tema itu di anggap tepat mengin-
gat banyaknya gempuran ideologi 
asing yang berbalut agama untuk 
menganti ideologi Pancasila.

“Peristiwa di Timur Tengah 
seperti Syuriah dan Iraq sudah 
sangat jelas menggambarkan 
kepada kita bagaimana terjadi 
perang saudara yang menga-
tasnamakan agama. Bersyu-
kurlah kita hidup di Indonesia 
dengan beragam suku, agama, 
dan bisa hidup berdampingan 
dengan rukun,” lugas rektor.

Kuliah umum ini merupakan 
tradisi di UIN Raden Intan khusus-
nya awal perkuliahan tahun ajaran 
baru. Tema yang diusung setiap 
fakultas pun beragam, mulai dari 
wawasan kebangsaan, keislaman, 
sampai pada konsentrasi fokus 
bidang akademik masing-masing 
fakultas. 

Hal ini pun  dikemukanan 
oleh Dekan FUSA Dr Arsyad 
Sobby Kesuma MA bahwa ku-
liah umum FUSA ini untuk 
menambah pengetahuan ma-
hasiswa khususnya tentang 
kebangsaan. Dia berharap ku-
liah perdana mahasiswa FUSA 
tersebut dapat membentengi 
dari kegiatan radikalisme ber-
balut agama.

“Semoga mahasiswa peserta 
kuliah umum ini dapat pencera-
han dan ke depannya dapat 
konsen dalam mengikuti perku-
liahan,” tambahnya.

Kuliah umum ini menghad-
irkan narasumber yakni Kasat 
Binmas Polresta Bandar Lam-
pung Kompol Drs Heryanto MH 
dan dimoderatori oleh Dr Afif 
Anshori MAg selaku akademi 
FUSA. Hadir juga pada kegiatan 
tersebut para pimpinan FUSA 
dan sejumlah dosen. n

RektorUIN Raden Intan 
Lampung Prof Dr Moh 
Mukri MAg menyampai-

kan bahwa santri memiliki ker-
endahan hati dan cinta tanah air. 
Menurutnya, saat ini, santri tidak 
hanya bisa baca kitab kuning, 
tetapi juga mengamalkanhub-
bul wathon minal iman. Oleh 
karena itu, jiwa santri cinta pada 
tanah air.

Hal tersebut disampaikan rektor 
saat apel peringatan Hari Santri 
Nasional (HSN) ke -4 tahun 2018, 
Senin (22/10). Upacara yang dis-
elenggarakan di halaman rektorat 
UIN itu diikuti oleh sivitas UIN. 
Peserta upacara mengenakan 
sarung, baju putih, dan kopyah hi-
tam bagi laki-laki dan perempuan 
menyesuaikan.   

Prof Mukri mengingatkan 
kepada peserta upacara agar 
momentum HSN ini sebagai 
wujud refleksi dan rasa syukur 

atas perjuangan para pahlawan 
serta pendiri bangsa.  Selain itu, 
ia mengajak untuk tetap setia 
dan menjaga ideologi bangsa 
serta dasar negara yakni Pan-
casila, UUD 1945, Negara Kes-
atuan Republik Indonesia, dan 
Bhinneka Tunggal Ika.

“Saat ini Islam di Indonesia se-
dang dihadapkan dengan paham-

paham baru.Andaikan Islam In-
donesia tidak kuat, tidak ada santri, 
pasti bisa terjadi gejolak seperti di 
Timur Tengah,” imbaunya.

Di tengah derasnya arus 
informasi saat ini, rektor juga 
menghimbau untuk tidak terjebak 
dengan fitnah dan berita bohong. 
“Kalau saat ini ada fitnah, hoaks, 
kita jangan sampai ikut-ikutanan. 

Kita harus menjadi penengah dan 
cerdas dalam memilah dan me-
nyebar informasi,” tambahnya.

HSN 2018 mengangkat tema 
Bersama Santri Damailah Neg-
eri. HSN ditetapkan pada 22 
Oktober 2015 dan disahkan oleh 
Presiden Republik Indonesia 
Joko Widodo melalui Keppres 
Nomor 22 tahun 2015.n

Kuliah Umum FUSA, 
Kamis (13-9)

fUSA TANGkAL rADIkALISME

SANTRI MEMILIkI kErENDAHAN HATI DAN cINTA TANAH AIr

Rektor UIN memimpin Upacara 
Hari Santri Nasional, Senin (22-10)

Sivitas UIN apel 
Hari Santri Nasional 2018
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Satuan kerja (satker) Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Negeri 
(PTKIN) yang berstatus Badan 

Layanan Umum (BLU) Se-Indonesia 
jalin silaturahmi dan sharing  pen-
gelolaan BLU di Hotel Emersia, Bandar 
Lampung, 17-19 September 2018.
Forum satker PTKIN BLU tersebut 
terselenggara atas kerjasama Biro 
Keuangan dan Badan Milik Negara 

(BMN) Kementerian Agama RI dengan 
UIN Raden Intan Lampung. 

Adapun peserta pada kegiatan 
tersebut dihadiri oleh 34 orang dari 16 
perwakilan PTKIN BLU yang terdiri 
dari  Kepala Biro serta Kabag Peren-
canaan dan Keuangan dari masing-
masing perguruan tinggi. Hadir juga 
perwakilan Biro Keuangan dan BMN 
Kementerian Agama RI sehingga total 
peserta 45 orang.

Dalam sambutan ketua pelaksana, 
Puji Raharjo Mhum, menyampaikan, 
kegiatan tersebut bertujuan untuk 
bertukar pikiran dan memecahkan 
berbagai macampermasalahan terkait 
pengelolaan keuangan BLU yang 
sudah 14 tahun dilaksanakan sesuai 
dengan UU No 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. “Maksud 
pemerintah menetapkan keuangan 
BLU, agar setiap satker dapat men-
gelola keuangan secara mandiri dan 

profesional sebagaimana unit bisnis 
pada umumnya,” ujar Kabag Umum 
UIN Raden Intan Lampung ini, Senin 
(17/9). 

Forum tersebut diisi oleh Rektor 
UIN Raden Intan Lampung, Dirjen 
Pengelola Keuangan BLU Kementerian 
Keuangan,Dirjen Perbendaharaan Ke-
menterian Keuangan, serta Kepala Biro 
Keuangan dan BMN Kemenag.

Acaratersebut dibuka oleh Kepala 
Biro Keuangan dan BMN Kementerian 
Agama Ali Irfan. Dalam sambutannya, 
Ali mendorong satker PTKIN BLUagar 
tidak hanya mengandalkan pendapa-
tannya dariUKT, tapi dari unit bisnis 
yang dikelola satker tersebut.  “Kami 
pun berharap agar satker PTKIN BLU 
membuat Bank Syariah PTKIN, agar 
dapat berinventasidan mengelola 
keuangan PTKIN BLUsecara maksi-
mal,” pungkasnya.

Kinerja BLU UIN Lampung
Pada kesempatan itu, Rektor UIN 

yang diwakili oleh Kepala Biro AAKK 
Drs Jumari Iswadi MM berharap 
forum tersebut juga menjadi ajang 
silaturahmi satker BLU. Selain itu, 
Jumari  juga menyampaikan capaian 
pengelolaan BLU UIN seperti penghar-
gaan pengelolaan BLU terbaik kedua 
di lingkungan Kementerian Agama, 

remunerasi dan penambahan fasilitas 
kampus dengan dana BLU. 

“Selain sharing dan silaturahmi, kami 
berharap juga berharap pertemuan ini 
dapat memecahkan masalah yang di-
hadapi satker BLU,” terang Kepala Biro 
AAKK yang mewakili Rektor.

Kepala Biro AAKK UIN Lampung 
ditunjuk menjadi pemateri dalam 
workshop pada forum tersebut kar-
ena UIN Raden Intan Lampung telah 
berhasil meraih penghargaan dalam 
bidang pengelolaan keuangan. Dalam 
paparannya, Jumari menyampaikan ki-
nerja BLU UIN Raden Intan Lampung 
dari capaian kinerja aspek manajemen 
keuangan dan aspek mutu. 

“Dalam sisi  menejemen, UIN 
melakukan efesiensi dan efektivitas 
pengelolaan keuangan sehingga terjadi 
keseimbangan antara pendapatan dan 
pengeluaran. UIN Lampung menjaga 
supaya jangan sampai antara penda-
patan dan pengeluaran tidak seimbang 
dalam perencanaan kegiatan. Semua 
kegiatan ditujukan pada hasil berba-
sis output,” kata Jumari yang pernah 
menjabat sebagai Kabag Perencanaan 
tersebut.

Kemudian dari sisi keuangan, UIN 
Raden Intan mengalami peningkatan 
pendapatan lebih dari 250 persen da-
lam 4 tahun terakhir. “Di tahun 2014 
pendapatan BLU UIN Rp.26,79 Miliar, 
meningkat menjadi Rp108,2 Miliar 
pada September 2018,” terangnya.

Jumari menjelaskan, capaian itu 
tentu didapat dari kerja keras, teru-
tama dalam peningkatan 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.

Kemudian, dari segi mutu, dalam 
empat tahun terakhir UIN Lampung 
telah mendapat capaian signifikan, 
diantaranya sebagian prodi yang 
reakreditasi mayoritas mendapatkan 
nilai A. Kemudian, UIN memiliki lima 
jurnal ilmiah terakreditasi nasional. 
“Selain itu belasan jurnal terindek 
internasional,” ujar Bendahara PW 
Maarif NU Lampung tersebut. n

PTkIN SHARING PENGELOLAAN BLU

Pengelola 
BLU 
PTKIN
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RektorUIN Raden Intan 
Prof Dr H Moh Mukri 
MAg berikan motivasi 

kepada tenaga kebersihan UIN 
saat kegiatan outbound di Pantai 
Pasir Putih, Lampung Selatan, 
Sabtu (15/9/2018).

Kegiatan ini ditujukan sebagai 
penyegaran bagi tenaga kebersi-
han di tengah aktifitasnya sehari-
hari. Selain itu,outbound ini juga 
untuk menjaga kekompakan dan 
kebersamaan, baik antar tenaga 
kebersihan maupun dengan 
pimpinan. 

“Sesuatu yang jenuh itu biasa. 
Rasa jenuh itu diciptakan Allah 
Swt kepada kita dan itulah ke-
hidupan. Harus kita sendiri yang 
sadar. Jadi kalau ada orang jenuh 
pengen bunuh diri, itu yang 

salah,” terang rektor dihadapan 
tenaga kebersihan.

Dia melanjutkan,  bahwa 
setiap orangharus berpikir bai-
kdanpositif. “Sehebat apapun 
orang pasti ada kelemahannya. 
Selemah-lemahnya orang pasti 
juga ada keunggulan.Kita harus 
berterima kasih kepada Allah, 
sang pencipta. Kita dikasih 
hidup untuk memberikan ke-
baikan, untuk mewujudkan 
terselenggaranya kebaikan. 
Kebaikan itu tidak selamanya 
bikin yang besar-besar, tetapi 
kebaikan itu mulai dari hal 
yang kecil, mulai dari diri send-
iri,” lanjutnya.

Prof Mukri juga mengucap-
kan terima kasih kepada tenaga 
kebersihan atas jasa dan kerjasa-

manya dalam menjaga keber-
sihan dan keindahan kampus 
UIN. “Saat ini mahasiswa betah 
sampe sore, itu karena lingkun-
gan kampus kita bersih dan nya-
man,” ungkapnya.

Rektor juga mengingatkan ke-
pada warga kampus untuk selalu 
menjaga kebersihan. Menurut-
nya, kesadaran akan kebersihan 
itu juga harus dimulai dari setiap 
orang. Ia pun menjelaskan, jika 
di pondok pesantren, hal yang 
pertama diajarkan ialah tentang 
thoharoh (kebersihan).

Puji Raharjo MHum selaku Ka-
bag Umum UINmenyampaikan 
bahwa kegiatan outbound terse-
but rutin dilakukan. “Kegiatan 
(outbound) ini rutin dilakukan 
untuk refreshing dan menjaga 

kekompakan,” katanya.
Seperti yang dikatakan rek-

tor, ia pun mengajak sivitas UIN 
untuk budayakan kebersihan. 
Selian itu, ia mengapresiasi ke-
hadiran rektor diacara tersebut. 
“Ini artinya rektor peduli terh-
adap kita semua, dan semoga 
setelah mendengar motivasi 
dari rektor, kita bisa lebih se-
mangat dan lebih baik lagi,” 
tukasnya dihadapan peserta 
outbound.

Kegiatan tersebut dikuti oleh 
74 dari 84 tenaga kebersihan di 
lingkungan UIN Raden Intan. 
Hadir juga pada kesempatan 
itu Kepala Biro AAKK, Kabag 
Keuangan, dan pegawai di unit 
kerja bagian umum UIN Raden 
Intan Lampung. n

Rektor UIN (tengah) sampaikan motivasi 
kepada tenaga kebersihan di Pantai Pasir 
Putih, Sabtu (15-9)

Tenaga 
kebersihan 
UIN 
mendengarkan 
arahan dan 
motivasi dari 
Rektor

REKTOR BERI 
MoTIvASI 
KE TENAGA 
KEBERSIHAN
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UIN Raden Intan Lampung melalui UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir 
selenggarakan Job Fair 2018. Kegiatan dengan puluhan perusahaan penyedia lapan-
gan pekerjaan yang bersedia sebagai mitra ini berlangsung di GSG UIN selama 2 

hari, 11-12 Desember 2018.
Kepala UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir 

Dr Efa Rodiah Nur MH mengatakan, kegiatan tersebut 
diharapkan dapat bermanfaat. “Target yang dicapai ialah 
dapat mengurai angka di provinsi Lampung. Meski 
angkanya tidak besar, setidaknya dengan kegiatan ini 
alumni ataupun mahasiswa UIN dapat terfasilitasi 
dalam mencari pekerjaan,” ujarnya saat menyam-
paikan laporan pada pembukaan Job Fair 2018.

Efa juga berharap, kegiatan ini menjadi agenda 
rutin ke depan. Ada beberapa kategori perusa-
haan pada UIN Job Fair 2018 diantaranya yaitu 
perhotelan, perbankan, asuransi,  otomotif dan 
bidang lainnya.

M Kabul MM dari Dinas Tenaga Kerja 
Kota Bandar Lampung yang hadir di 
pembukaan Job Fair menyampaikan, 
pengangguran bukan hanya tang-
gung jawab Dinas Tenaga Terja. 
“Persoalan (pengangguran) ini 
juga menjadi tanggungjawab 
multi stakeholder termasuk 
perguruan tinggi. Dan UIN 
telah mewujudkan (solu-
si) pada kesempatan ini,” 
terangnya.

Job Fair 2018 ini diselengga-
rakan dengan persetujuan Dinas 
Tenaga Kerja Kota Bandar Lam-
pung. Menurut Kabul, salah satu 
permasalahan ketenagakerjaan saat 
ini adalah kesulitan mempertemukan 
pencari kerja dengan industri .

Pada kesempatan yang sama, Wakil 
Rektor II UIN Prof Dr H Faisal MH menyam-
paikan terimakasih kepada banyak pihak 
yang telah turut serta pada kegiatan tersebut. 
“Di UIN, Job Fair ini baru. Kami berharap bukan 
hanya dari UIN saja (yang datang), tetapi (juga) dari 
masyarakat umum,” jelasnya.

Menurut Faisal, kegiatan ini sangat bermanfaat 
baik dari perusahaan maupun pencari kerja. “Dari 
Perusahaan dapat mencari SDM yang dibutuhkan. 
Kemudian dari pencari kerja, ia juga tau perusahaan 
mana yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan 
kompetensinya,” tambahnya.

Saat ini, UIN dalam menyusun kurikulum menyesuaikan 
dengan dunia kerja yang berkembang. Di Tahun akademik 2019/2020, UIN akan mener-
apkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan 
pedoman dari Kemenristekdikti. n

UIN GELAR joB FAIr 2018
Wakil Rektor II Prof. Dr. 
Faisal membuka UIN Job 
Fair 2018, Selasa (11-12)

Pengunjung UIN 
Job Fair 2018



kabaR kampus Edisi XX tahun 2018 21

UIN Raden Intan Lampung 
melalui Sub Bagian Humas 
dan Informasi selengga-

rakan pelatihan fotografi dan  vid-
eografi. Pelatihan yang berlangsung 
selama 3 hari, 12-14 Desember 
2018, di Gedung ICT lt.3 ini diikuti 
dari unsur dosen, tenaga kependidi-
kan dan mahasiswa.

Tujuan diselenggarakannya 
pelatihan ini yaitu untuk mening-
katkan kemampuan peserta dalam 
bidang fotografi dan videografi. Pe-
serta merupakan perwakilan UKM, 
dosen dan tendik yang mengelola 
informasi.

Kepala Biro AAKK Drs Jumari 
Iswadi MM yang membuka pelati-
han tersebut mengatakan bahwa 
kegiatan ini sangat bermanfaat. 
Selain meningkatkan kemampuan, 
peserta juga diharapkan untuk da-
pat membuat karya foto dan video 
untuk membangun branding UIN 
kemasyarakat. Dari pelatihan in-
ipun, peserta diharapkan mampu 
membuat video profil.

“Pesan saya tolong ikuti pelatihan 
ini dengan sebaik-baiknya. Setelah 
ini, mari kita informasikan tentang 
UIN kemasyarakat sesuatu yang 
baik dan bermaanfaat,” kata jumari 
dihadapan 30 peserta pelatihan, 
Rabu (12/12).

Pelatihan ini menghadirkan nara-
sumber yakni Muhtadin Kasubbag 
Humas Ditjen Pendis Kementerian  
Agama, Abdul Malik MSN seorang 
vlogger dan multimedia consultant, 
M Rahmawan Arifin besertatim 
yang juga dari praktisi profesional. 

Jurnalistik
Sebelumnya, Sub Bagian Humas 

dan Informasi tingkatkan kemam-
puan jurnalistik pegawai, dosen 
dan mahasiswa melalui pelatihan. 
Pelatihan jurnalistik yang diikuti 
sekitar 30 peserta tersebut berlang-
sung di Gedung ICT UIN, Kamis 
(12/11).

Pelatihan jurnalistik ini merupa-
kan pelatihan tingkat lanjut, dimana 
pelatihan dasar sudah diselenggara-
kan  di tahunsebelumnya. Tujuan 
digelar pelatihannya ini juga agar 
peserta dapat memublikasikan keg-
iatan maupun informasi lainnya di 
unit kerjanya masing-masing.

Seperti yang disampaikan Kepala 
Sub Bagian Humas dan Informasi 
Hayatul Islam SE, peserta dapat 
menjadi agen penyebar informasi 
seputar kampus dan membangun 
branding UIN.

“Sebagai lembaga pendidikan 
(UIN) tentunya informasi yang baik 
dan positif seputar pendidikan atau 
tridarma perguruant inggi dapat ter-
publikasikan dengan baik. Peserta 
pelatihan inilah diharapkan dapat 
menyampaikan informasi tersebut,” 
tukas Hayat.

Pelatihan tersebut menghadir-
kan narasumber yaitu Hendrivan 
Gumala yang berprofesi sebagai 
redaktur foto Lampung Post dan 
Abdul Gofur yang juga sebagai 
redaktur Lampung Post. n

Kepala Biro 
AAKK Drs. 
Jumari Iswadi, 
MM membuka 
kegiatan 
pelatihan 
Humas, Rabu 
(12-11)

Kasubbag 
Humas 
Ditjen Pendis 
Muhtadin 
paparkan 
materi terkait 
membangun 
branding 
institusi

BANGUN BrANDING, HUMAS UIN 
GELAR SEJUMLAH PELATIHAN



Foto bersama pimpinan FEBI dengan 
perwakilan BI Lampung

Dekan FEBI Dr. Moh Bahruddin 
(tengah) memberikan cinderamata 
ke narasumber dari BI Eko Adi 
Irianto, Senin (16-11)
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BankIndonesia (BI) dinilai kon-
sisten dalam hal pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah. 

Hal tersebut tercermin dalam kerjasama 
antara BI dengan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan 
Lampung yang berkaitan dengan bidang 
keilmuan Ekonomi dan Bisnis Islam.

Demikian disampaikan Dekan FEBI Dr 
Moh Bahruddin MAg dalam sambutan-
nya pada kuliah umum yang diseleng-
garakan di GSG UIN, Senin(26/11/2018). 
Kuliah umum yang  mengusung tema 
Peran Bank Indonesia dalam Pengem-
bangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 
diikuti oleh mahasiswa FEBI semester 1.

Dekan FEBI mengapresiasi kepada 
narasumber yang bersedia hadir dan 
berbagi pengetahuannya. Hadir  sebagai 
narasumber yaitu Asisten Direktur Kan-
tor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi 
Lampung R Eko Adi Irianto. Kegiatan 
itu dimoderatori oleh Dosen FEBI Erike 
Anggraeni MESy DBA.

Moh Bahruddin juga mengatakan 
bahwa kuliah umum tersebut merupa-
kan tradisi akademik khususnya dalam 
memulai perkuliahan tahun akademik 
baru.“Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memotivasi rasa optimisme mahasiswa 

dalam menempuh studi sesuai dengan 
bidang keilmuan, dalam konteks ini yaitu 
bidang keilmuan Ekonomi dan Bisnis 
Islam,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, FEBI 
sebagai fakultas yang memiliki distingsi 
pada Ekonomi dan Bisnis Islam, Sivitas 
Akademika FEBI ingin mengetahui lebih 
dalam lagi bagaimana implementasi 
peran dan fungsi Bank Indonesia khusus-
nya dalam memajukan ekonomi dan 
keuangan syariah di Indonesia. 

“Harapan kita, materi yang disampai-
kan narasumber kuliah umum kali ini 
akan menjadi stimulan, pencerahan, dan 
tentu menambah wawasan kita semua,” 
tambah Bahruddin.

Antusiasme peserta kuliah umum juga 
ditunjukkan oleh para mahasiswa dalam 
mengikuti kuliah umum ini. Salah satu maha-
siswa FEBI, Marisa, mengaku sangat bangga 
bisa mengikuti kuliah umum tersebut. 

“Saya sebagai mahasiswa FEBI, sangat 
bersyukur dan bangga bisa mengikuti 
kegiatan ini. Saya sangat antusias untuk 
menimba ilmu dari Bank Indonesia. Se-
moga ini akan menjadi pembuka wawasan 
saya dalam memahami dunia ekonomi dan 
keuangan syariah yang sebelumnya belum 
saya ketahui,” ungkap Marisa.

Peran BI
Narasumber dalam paparan me-

nyampaikan bahwa peran BI dalam 
pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah di Indonesia terdiri atas 3 (tiga) 
poin besar, yaitu ‘AIR’. ‘A’ yaitu akselerator, 
artinya Bank Indonesia berkoordinasi 
dengan berbagai stakeholder dalam 
rangka mendorong percepatan program 
ekonomi syariah antara lain Halal Value 
Chain;formulasi kurikulum ekonomi 
syariah; dan public campaign di daerah, 
nasional, dan internasional. 

Kedua ‘I’  yaitu inisiator, artinya mem-
prakarsai inovasi program pengembangan 
ekonomi syariah antara lain pengem-
bangan Islamic Social Finance (Zakat 
core principal dan Wakaf core principal), 
pengembangan sistem informasi AISWAF, 
pemberdayaan ekonomi pesantren, dan 
pengembangan model sukuk. 

Kemudian ‘R’ yaitu regulator, artinya 
merumuskan dan menerbitkan keten-
tuan sesuai kewenangan BI antara lain 
penerbitan ketentuan PLJPS, GWM 
Syariah, Instrumen Makroprudensial 
Syariah, dan pengembangan instru-
men (a.l PUAS SIMA, Repo Syariah, 
Hedging Syariah, Sukuk BI, dan NSD 
Syariah). n

BI DINILAI KONSISTEN 
kEMBANGkAN 
EKONOMI SyARIAH



PusatPenelitian dan Pener-
bitan (Puslit) Lembaga 
Penelitian dan Pengab-

dian kepada Masyarakat (LP2M) 
UIN Raden Intan Lampung 
menggelar seminar antara pe-
nelitan pada 28 September hing-
ga 3 Oktober 2018 di gedung 
rektorat lt 3. Seminar ini diikuti 
oleh dosen yang melakukan pe-
nelitian.

Kepala Puslit Dr Asriani MH 
menyatakan tujuan menggelar 
seminar tersebut dalam upaya 
meningkatkan kualitas penelitian. 
“Jika di tahun sebelumnya tidak 
pernah dilakukan seminar antara, 
maka di tahun ini merupakan ter-
obosan baru dalam mengontrol 
progres hasil penelitian dosen,” 
ujarnya, Jumat (5/10).

Ia juga menjelaskan, dalam 
seminar antara tersebut dilaku-
kan pengecekan progres data 
hasil penelitian yang telah dilak-

sanakan oleh peneliti. Seminar 
itu sekaligus melihat aktifitas 
peneliti sejalan dengan kegiatan 
penelitian yang tertuang dalam 
laporan log book.

Selain itu, menurutnya, dalam 
seminar antara bertujuan juga 
apakah peneliti berhak menda-
patkan pencairan dana tahap ke 
dua. “Artinya, kualitas penelitian 
benar-benar dikontrol sehingga 
tidak ada lagi peneliti yang me-
laporkan hasil penelitian yang 
tidak sesuai dengan proposal 
pengajuan di awal. Hal ini ber-
dampak pada hasil penelitian 
yang sesuai dengan standard pe-
meriksaan BPK di akhir tahun,” 
tukas Asriani. 

Selain itu, guna mendapatkan 
saran dan masukan selama proses 
penelitian, Puslit juga menyeleng-
garakan seminar hasil penelitian 
dosen tahun 2018 pada tanggal 
26 -29 November 2018.

Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan skema baru yang digagas 
oleh Kementrian Agama Repub-
lik Indonesia, yaitu penelitian 
dilakukan dengan sistem online 
dan offline.

Sistem online dilakukan mela-
lui aplikasi LITAPDIMAS (litap-
dimas.kemenag.go.id) mulai dari 
penerimaan proposal, seminar 

antara sampai dengan laporan 
hasil, semua harus diunggah di 
litapdimas.

Menurut Asriani, sistem on-
line ini dapat mempermudah 
pemantauan progress dan hasil 
penelitian para dosen. “Oleh 
karena itu peneliti harus meng-
upload data penelitiannya di 
Litapdimas” terangnya. n

ProdiBimbingan Konseling 
dan Pendidikan Islam 
(BKPI) Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan (FTK) UIN Raden 
Intan Lampung menghelat Kon-
ferensi Internasional, 27-28 No-
vember 2018. Kegiatan yang ber-
langsung di GSG UIN, Sukarame, 
Bandar Lampung, mengusung 
tema Internasional Conference 
of Mental Health Counseling.

Sejumlah narasumber baik 
dari dalam maupun luar negeri 
hadir di acara tersebut. Dian-
taranya yaitu Dr Avellino S Cata-
tan Jr LPT JFT FRIEDr (Guru Be-
sar Pendidikan dan Bimbingan 
Konseling Universitas Jose Rizal, 
Manila, Filipina); Prof Khairun-
nas Rajab MAg (Guru Besar 
dan Dekan Fakultas Psikologi 
UIN Sultan Syarif Kasim Riau); 
Anisa Kumala Lc MPsi (Wakil 
Dekan Fakultas Psikologi Uni-
versitas Muhammadiyah Prof. 
Dr. Hamka Jakarta); Dr Rifda 

El-Fiah MPd (Dosen BKPI UIN 
Raden Intan Lampung); dan 
Prof Dr Nirva Diana MPd (Guru 
Besar dan Wakil Dekan FTK UIN 
Raden Intan Lampung).

Ketua Prodi BKPI Andy Taher 
SPsi MA EdD mengatakan, semi-

nar internasional tersebut diada-
kan secara rutin. “Tahun ini yang 
ketiga kali kami selenggarakan,” 
katanya saat menyampaikan 
sambutan di acara tersebut, 
Selasa (27/11) pagi).

Output dari kegiatan konfe-

rensi tersebut adalah prosiding 
internasional untuk dapat ter-
indeks di jurnal internasional be-
reputasi. Andy pun menjelaskan, 
narasumber yang di undang dari 
Manila itu untuk menjelaskan 
terkait metodelogi penyusunan 
karya ilmiah.

“Saat saya disertasi di Manila, 
di sana ada rencana tindak lanjut 
sampai budgeting pada peny-
usunan karya ilmiah,” ujarnya.

Sementara itu, pada kesempa-
tan yang sama, Dekan FTK Prof 
Dr Chairul Anwar MPd menyam-
paikan, kebutuhan tenaga konsel-
ing di Lampung sangat banyak. 
“Prospektif prodi ini sangat men-
janjikan. Maka secara keilmuan, 
kita harus banyak sharing dan 
belajar dengan pihak-pihak yang 
berkompeten agar secara kualitas, 
mahasiswa maupun alumni BKPI 
dapat lebih baik,” terangnya saat 
membuka konferensi interna-
sional tersebut. 

Dekan FTK Prof. Dr. Chairul Anwar membuka Konfrensi 
Intersional Prodi BKPI, Selasa (27-11)

Sejumlah akademisi UIN saat seminar 
hasil penelitian, Senin (26-11)

akaDemika Edisi XX tahun 2018 23akaDemikaEdisi XX tahun 201822

PRODI BKPI HELAT koNFErENSI INTErNASIoNAL

PUSLIT GELAR SEMINAr ANTArA DAN HASIL PENELITIAN
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Dalam  upaya meningkatkan jum-
lah Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI), Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) 
bersama Rumah Jurnal UIN Raden Intan 
dan Sentra HKI menggelar sosialisasi 
dan bimbingan teknis HKI yang diikuti 
100 akademisi UIN di aula Fakultas 
Ushuluddin, Senin (24/9/2018).

Kegiatan yang bertemakan “Pening-
katan Jumlah Hak Kekayaan Intelektual 
dan Paten Publikasi Dosen Menuju UIN 
Raden Intan Lampung yang Unggul 
dan Kompetitif ”, menghadirkan dua 
narasumber yakni Kasubdit Penelitian 
dan Pengabdian Kementerian Agama 
Dr Suwendi MAg dan Sekretaris LP2M 
IAIN Metro Imam Mustafa MSi. 

Suwendi dalam paparannya menjelas-
kan, jumlah dosen di perguruan tinggi 
Islam telah mencapai 27 ribuan lebih. 
Dari jumlah tersebut, tidak sampai satu 
persen yang meraih guru besar, baru 
sekitar 300 orang. Dosen bergelar doktor 
pun baru mencapai 2.400 orang.

“Karena itu, kita mendorong dosen 
yang belum selesai agar segera diselesai-
kan. Kami siap membantu menuntaskan 
pendidikan. Dan yang belum studi S3, 
kami bantu untuk bisa melanjutkan 
studi S3. Kami bantu dengan cara me-
nyediakan beasiswa 5000 doktor,” 
ujar Suwendi saat mema-
parkan kondisi 
dosen 

PTKI saat ini.
Dalam penjelasannya, ia juga mengakui, 

untuk mencapai gelar guru besar tidaklah 
mudah. Diperlukan kum yang cukup serta 
ada dua hal yang sulit dilakukan yakni 
menulis di jurnal terindeks scopus dan 
melakukan penelitian.

“Karena itu, untuk menjembatani 
memudahkan masuk ke jurnal, kami 
membuat mora base, semacam aplikasi 
bank artikel. Penulis bisa mengupload 
artikelnya, dan pengelola jurnal bisa 
melihat artikel yang layak dan relevan 
untuk dapat dimasukkan ke jurnal yang 
dikelolanya. Hal ini dilakukan untuk 
mempermudah dosen dan pengelola 
jurnal,” jelasnya.

Suwendi juga berharap, output dari 
hasil penelitian yang dilakukan oleh 
dosen adalah penelitian yang berkuali-
tas, penelitian yang diorientasikan 
masuk ke jurnal dan dapat didaftarkan 
HKI-nya di Kemenkumham. Sampai 
saat ini, sejak tahun 2017-2018 sudah 
terdaftar sebanyak 2679 HKI di PTKI.

“HKI merupakan upaya menjaga hak 
intelektual. HKI bersumber dari karya 
tulisan atau pun proses kreasi manusia da-
lam bentuk sains dan lainnya. Ada 
t u j u h b e n tu k 

HKI, di antaranya adalah hak pada cipta 
itu sendiri yakni karya tulis bisa berupa 
atlas, biografi, artikel, karya tulis disertasi 
dan lainnya,” lanjut Suwendi. 

Selain itu, ia menambahkan, untuk 
menjaga hak intelektual, HKI juga 
memiliki manfaat bagi dosen di antaran-
ya mendapatkan kum yang besar yakni 
bernilai 40, HKI dan hak patennya 
bisadikomersialisasi.

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2002 
tentang Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi,perguruan 
tinggi diminta memiliki Sentra HKI untuk 
mengakomodir dosen yang ingin meng-
HKI dan mempatenkan hasil penelitian-
nya. Posisi Sentra HKI  yang berada di 
bawah LP2M bekerjasama dengan fakul-
tas untuk mempermudah mendata dosen 
yang karyanya akan di HKI.

“Jika data dan karya yang diajukan 
dari fakultas sudah sampai di Sentra 
HKI, pengelola Sentra HKI memben-
tuk tim reviewer yang bertugas mer-
eview kelayakan siapa saja yang berhak 
mendapatkan HKI. Setelah ditentukan 
oleh tim reviewer, maka pengelola 
Sentra HKI meminta ke pak rektor 
untuk mengusulkan nama-nama yang 
mendapatkan HKI untuk didaftarkan 

ke Kemenkumham. Biayanya 400 
ribu per satu usulan,” 

tambahnya. n

TINGKATKAN HkI DAN HAk PATEN

Sosialisasi dan bimbingan HKI yang diikuti akademisi 
UIN, Senin (24-9)
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UIN Raden Intan Lampung akan 
terapkan kurikulum berbasis 
Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). Kurikulum tersebut 
juga menerjemahkan platform UIN 
yakni Intellectuality, Spirituality, dan 
Integrity (UIN Ber-ISI).

Demikian yang disampaikan Wakil 
Rektor (WR) I UIN Dr Syamsuri Ali 
MA saat membahas kurikulum berba-
sis KKNI dengan para wakil dekan 1, 
ketua prodi, dan tim penyusun kuri-
kulum di ruang sidang rektorat, Rabu 
(21/11/2018). Dalam pembahasan 
kurikulum tersebut, WR I mengatakan, 
dasarnya yaitu juknis kurikulum PTKI 
berbasis KKNI yang di keluarkan Ke-
menterian Agama.   

Menurutnya, ada 3 poin besar pada 
pengembangan kurikulum tersebut. 
Pertama, ada 12 mata kuliah dasar 
umum (MKDU) yang mengakomodir 
kepentingan nasional seperti ideologi 
negara yaitu matakulliah Pancasila dan 
Kewarganegaraan.

Kedua, terkait dengan identitas 
PTKIN. “Hal ini untuk mengakomodir 
tentang studi Islam dan materi pembe-
lajaran dasar lainnya seperti Alquran 
dan hadis, akhlak tasawuf, sejarah per-
adaban Islam dan bahasa Arab. Mata 
kuliah dasar ini harus menerjemahkan 
Islam yang berwawasan moderat,” 
terang Syamsuri.

Kemudian terakhir mengenai konsep 
konsep integrasi keilmuan. UIN yang 
memiliki visi sebagai kampus yang 
berwawasan lingkungan akan mener-
jemahkan mata kuliah antara Islam dan 
lingkungan hidup. 

Kurikulum tersebut nantinya dapat di 
breakdown sesuai dengan prodi yang 
ada di UIN. Selain pengembangan 
keilmuan, kurikulum ini juga berkaitan 
dengan nilai dalam setiap mata kuliah. 
Setiap mata kuliah nantinya akan 
ada konsorsium keilmuan di bawah 
koordinasi Kementerian Agama untuk 
melihat perkembangan dan evaluasi 
kurikulum berbasis KKNI tersebut.

KKNI merupakan perwujudan mutu 
dan jati diri bangsa Indonesia terkait 
dengan sistem pendidikan nasional, 
sistem pelatihan kerja nasional, dan 
sistem penilaian kesetaraan capaian 
pembelajaran (learning outcomes) 
nasional, yang dimiliki Indonesia untuk 
menghasilkan sumber daya manusia 
nasional yang bermutu dan produktif.

Pedoman Praktikum
Selain kurikulum, UIN juga menyusun 

pedoman praktikum. Penyusunan ini 
memalui kegiatan Focuss Group Discus-
sion (FGD) Penyusunan Buku Pedoman 
Praktikum di Hotel Bukit Randu, Bandar 
Lampung, Sabtu (8/12).

FGD yang dibuka secara resmi oleh 
Rektor UIN itu menghadirkan nara-

sumber yaitu Kepala UPT Laboratori-
um Terpadu Universitas Sebelas Maret 
Surakarta (UNS) Dr Agus Supriyanto 
MSi,Dosen Manajemen Pendidikan 
dan pakar kurikulum UIN Raden Intan 
Lampung Dr Agus Pahrudin MPd, 
sertaWakil Dekan bidang Akademik 
FEBI UIN Raden Intan Dr Ruslan Abdul 
Ghofur.

Dalam pengarahannya, rektor meng-
inginkan pedoman kurikulum yang 
disusun dapat menjadi guidance bagi 
seluruh fakultas dan jurusan. “Tidak 
boleh lagi berbeda-beda dalam melak-
sanakan praktikum. Jangan menghabis-
kan energi kita hanya untuk menfsirkan 
hal-hal tidak perlu lagi kita tafsirkan, 
semua harus clean dan clear,” tegas 
Prof Mukri.

Rektor berharap pedoman ini sudah 
bisa dijalankan mulai tahun ajaran 
2019/2020. “Ini bentuk tanggungjawab 
dan komitmen kita untuk berbuat 
lebih baik lagi bagi bangsa dan negara,” 
pungkasnya.

Sementara itu dalam narasinya Agus 
Supriyanto, berbagi pengalaman ba-
gaimana pelaksanaan dan pengelolaan 
praktikum dalam rangka mewujudkan 
profil lulusan di UNS. Sedangkan Agus 
Pahrudin menelaah dari sisi sinkro-
nisasi praktikum dengan kurikulum 
UIN dan Ruslan Abdul Ghofur melihat 
dari sisi integrasi keilmuan. n

Rapat pembahasan kurikulum 
berbasis KKNI

Wakil Rektor I Dr. Syamsuri 
Ali saat memberi pengarahan 
terkait penyususan kurikulum 
berbasis KKNI, Rabu (21-11)

SUSUN KURIKULUM BERBASIS kkNI
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Pengelola jurnal di lingkungan 
UIN Raden Intan mengikuti 
kegiatan peningkatan kapasitas 

(Capacity Building) diHotel Cordela, 
Yogyakata, 9 – 11 Desember 2018.

Kegiatan yang diselenggarakan 
Rumah Jurnal UIN ini menghadir-
kan tiga orang narasumber yaitu Dr 
Parmin MPd dari Universitas Negeri 
Semarang, Yoga Dwi Arianda ST dari 
Kemenristekdikti, dan Endah Retno-
wati Ph D dari Universitas Negeri Yo-
gyakarta. Ketiganya merupakan pakar 
di bidang jurnal ilmiah.

Ketua Rumah Jurnal UIN, Fauzan, 
mengatakan bahwa kegiatan ini san-
gat urgen dilakukan sebagai upaya 
meningkatkan kualitas pengelolaan 
jurnal di lingkungan UIN Raden In-
tan Lampung. “Harapannya selesai 
kegiatan ini kita dapat mengetahui 
posisi jurnal saat ini dan menyusun 
rencana pengembangan ke depan,” 
kata Fauzan.

Pengelola jurnal secara bersama-
sama melakukan pemetaan potensi 
dan masalah yang ada di jurnalnya 
masing-masing. Potensi dan masalah 
ini menjadi dasar pembuatan road-
map dari setiap jurnal tersebut.

Ketua pelaksana kegiatan, Kamran, 
menyampaikan bahwa melalui kegia-
tan ini diharapkan dapat meningkat-
kan kemampuan pengelola menjadi 
lebih baik dan profesional. “Ya, hara-
pannya pengelolaan jurnal-jurnal 
kita semakin profesional sehingga 
nanti banyak diantara jurnal-jurnal 
di UIN Raden Intan Lampung yang 

memperoleh akreditasi dan indeksasi 
internasional,” tukas Kamran.

Di hari pertama (9/12), peserta 
mendapatkan pembekalan dari Dr 
Parmin MPd yang merupakan Editor 
in Chief dari Jurnal Pendidikan IPA 
Indonesia, jurnal yang telah terindeks 
Scopus. Parmin memaparkan materi 
tentang persiapan akreditasi dan in-
ternasionalisasi jurnal. 

Di kesempatan selanjutnya, dilaku-
kan kegiatan simulasi penilaian akred-
itasi terhadap salah satu jurnal di UIN 
Raden Intan Lampung. Denganadanya 
simulasi ini, pengelola dapat melaku-
kan evaluasi diri terlebih dahulu sebe-
lum mengajukan akreditasi.

Di hari kedua, peserta mendapat-
kan materi terkait arah kebijakan dan 
pengembangan jurnal di Indonesia. 
Materi ini disampaikan oleh Yoga Dwi 
Arianda ST selaku Kepala Seksi Jurnal 
Ilmiah Nasional Direktorat Pengelo-
laan Kekayaan Intelektual Kemen-
ristekdikti. 

Dalam pemaparan Yoga Dwi, pe-
merintah memberikan perhatian 
besar terhadap publikasi ilmiah. 
Karena itu, pengelola diharapkan 
dapat serius dalam mengelola jurnal 
dan sesegera mungkin mendaftarkan 
akreditasinya. 

Kemudian, para pengelola jurnal 
UIN ini mendapatkan pengetahuan 
terkait caramenembus indeks Scopus 
yang dijelaskan salah satu Managing 
Editor Jurnal Cakrawala Universitas 
Negeri Yogyakarta, Endah Retnowati 
PhD. Pengalaman tersebut diharapkan 

dapat memberikan gambaran bagi 
pengelola jurnal, khususnya yang se-
dang mempersiapkan menuju jurnal 
internasional bereputasi.

Pendampingan Penulisan
Selain peningkatan kapasitas pengelo-

la jurnal, UIN Raden Intan terus menin-
gkatkan kualitas dalam hal karya ilmiah. 
Melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan 
(Puslit) Lembaga Penelitian dan Peng-
abdian kepada Masyarakat(LP2M), UIN 
menggelar kegiatan peningkatan mutu 
dosen, yaitu pendampingan penulisan 
karya ilmiah pada jurnal internasional 
bereputasi.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 
23-25 November 2018 di Hotel Emersia, 
Bandar Lampung, menghadirkan nara-
sumber yang berkualitas dan kompeten 
diantaranya yaitu Prof Dr Melor Binti 
MD Yunus dari Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) dan Prof Dr Al Makin 
PhD dari UIN Sunan Kalijaga.

Kepala PuslitLP2M Dr Asriani MH 
menerangkan bahwa kegiatan ini 
bertujuan untuk menggodok naskah 
peserta menjadi naskah yang sudah 
siap publish di jurnal internasional. 
“Karena untuk menembus karya 
ilmiah di jurnal yang terindeks scopus 
tidaklah mudah,” terangnya di lokasi 
kegiatan, Jumat (23/11).

Dalam kegiatan ini peserta dibekali 
cara penulisan dan teknik dalam 
penulisan karya ilmiah yang terindeks 
scopus. Peserta banyak belajar dalam 
mengidentifikasi jurnal dan cara 
menulis jurnal internasional. n

PENGELOLA JURNAL TINGKATKAN KAPASITAS

Workshop 
peningkatan 
kapasitas 
pengelola 
jurnal 
UIN di 
Yogyakarta, 
Minggu 
(9-12)
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UIN Raden Intan Lampung 
terus mencegah dan memi-
nimalisir adanya plagia-

risme dalam naskah ilmiah, baik 
yang dibuat dosen maupun maha-
siswa. Salah satu cara diantaranya 
yakni dengan berlangganan aplikasi 
Turnitin.

Turnitin merupakan aplikasi ber-
bayar terkait pengecekan naskah 
ilmiah untuk menghindari dan 
meminimalisir plagiarisme. Aplikasi 
ini sudah digunakan lebih dari 15 
ribu institusi di 150 negara. Untuk 
di Lampung, baru UIN Raden Intan 
yang menggunakan aplikasi terse-
but.

Dalam penggunaannya, pusat 
lembaga penelitian LP2M dan ru-
mah jurnal UIN menyelenggarakan 
workshop penggunaan Turnitin yang 
diikuti oleh seluruh ketua prodi dan 
operator aplikasidari setiap jurnal, 
lembaga penelitian serta perpusta-

kaan. Workshop yang diselenggara-
kan di ruang sidang rektorat, Jumat 
(21/9/2018), menghadirkan Ririana 
dari PT I Group Ltd (Turnitin Indo-
nesia) sebagai narasumber.

Menurut Dr Asriani selaku kepala 
pusat lembaga penelitian, aplikasi 
ini sangat membantu ketua prodi 
maupun reviewer jurnal dalam 
mengecek naskah ilmiah. “Aplikasi 
turnitin digunakan dalam pengece-
kan similarity naskah skripsi, te-
sis, disertasi, dan naskah ilmiah 
lainnya yang akan diterbitkan,” 
terangnya.

Meski demikian, Asriani mengaku 
bahwa aplikasi ini tidak menjamin 
100 persen dapat mengecek terkait 
plagiarisme. “Aplikasi ini kan hanya 
membantu. Selain itu dibutuhkan  
juga ketelitian reviewer jika dalam 
jurnal ilmiah, dosen dalam bimb-
ingan mahasiswa, dan operator di 
perpustakaan,” tambahnya.

Hal ini juga merupakan upaya dari 
UIN Raden Intan untuk menghasil-
kan karya ilmiah  yang berkualitas 
tanpa adanya plagiarisme. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), plagiarisme atau sering dis-
ebut plagiata dalah penjiplakan atau 
pengambilan karangan, pendapat, 
dan sebagainya dari orang lain dan 
menjadikannya seolah karangan dan 
pendapat sendiri.

Rektor UIN Raden Intan, Prof Dr 
Moh Mukri M Ag, mengemukakan 
bahwa adanya aplikasi tersebut 
menandakan keseriusan UIN dalam 
meningkatkan kualitas karya ilmiah 
dan meminimalisir bahkan peng-
hilangan plagiarisme. “Kami (UIN) 
tidak main-main soal karya ilmiah. 
Karena ini menyangkut hak cipta 
dan kami ingin karya ilmiah yang 
dibuat dan diterbitkan oleh dosen 
dan mahasiswa UIN itu bermutu dan 
bermanfaat,” tandasnya. n

Workshop 
penggunaan 
aplikasi 
Turnitin, 
Jumat (21-9)

UIN MINIMALISIR PLAGIARISME NASkAH ILMIAH
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Islam dan tradisi pada awalnya 

telah ditemukan sejak pertama 

kali Islam diturunkan di kota 

Mekah pada masa Nabi Muham-

mad saw.  tahun 610 M. Di mana 

Islam tidak turun dalam ruang 

hampa, ada agama dan tradisi 

yang sudah lama dianut oleh pen-

duduk Arab Mekah sejak zaman 

nenek moyang mereka. Islam 

datang dalam rangka mnyem-

purnakan agama Hanif, tetap 

menghormati dan menghargai 

tradisi bangsa Arab yang ada 

pada waktu itu. Alasannya bahwa 

agama Hanif adalah agama yang 

diturunkan Allah swt. kepada Nabi 

Ibrahim, yaitu ajaran agama tauhid 

yang mengesakan Allah sebagai 

pendahulu dari agama Islam, dan 

tradisi Arab yang ada pada masa 

itu sebagianya juga baik dan bisa 

membawa kemaslahatan bagi 

bangsa Arab pada waktu itu, sep-

erti antara lain: tradisi bagi waris, 

menulis syair, menunggang kuda, 

kemahiran memanah, meng-

hormati Ka’bah, menghargai hari 

Jum’at, dan memakai hijab bagi 

perempuan.

Islam berbeda den-

gan tradisi, tetapi 

Islam bisa terus 

b e r ko l a b o r a s i 

dengan tradisi, 

unsur-unsur bu-

d a y a  n o n -

Arab, ketika 

Islam dip-

r a k t i k k a n 

di luar Arab 

bukan se-

bagai  pe-

n y i m p a n -

g a n ,  d a n 

gambaran 

Islam da-

lam meng-

h a d a p i 

t r a d i s i 

Arab dan 

tetap me-

langgeng-

kan tradisi 

Arab tersebut dalam Islam yang 

dikuatkan oleh wahyu Allah swt. 

dalam al-Qur’an merupakan 

blueprint di hari ini. Tokoh-tokoh 

reformis Islam dan syariat Islam, 

termasuk Abdurrahman Wahid 

(Gus Dur)  dan Khalil Abdul Ka-

rim (Khalil) adalah tokoh-tokoh 

pejuang Islam dan Tradisi. Gus 

Dur memperjuangkan Islam dan 

tradisi di Indonesia dan Khalil di 

Mesir.  Jasa  Gus Dur terwujud da-

lam Islam Nusantara di Indonesia, 

demikian juga atas jasa Khalil dan 

para reformis lainnya, maka Mesir 

masih bertahan menjadi sebuah 

negara Republik dan bisa tetap 

melindungi umat yang menganut  

agama selain Islam untuk hidup 

di bawah naungan rezim Mesir. 

Inilah alasan penulis, memilih 

Gus Dur dan Khalil sebagai tokoh 

yang dikaji pemikirannya dalam 

studi ini.

Munculnya istilah Islam Nu-

santara adalah wujud pertemuan 

antara Islam dan tradisi di Indo-

nesia yang telah menimbulkan 

pro dan kontra, ada yang menolak 

dengan menuduh bah-

wa Islam Nusantara adalah wujud 

Islam baru yang dibentuk oleh 

kelompok Jaringan Islam Liberal 

(JIL) untuk mengkotak-kotakkan 

Islam, tidak mungkin ada banyak 

Islam;  bahkan dicurigai sebagai 

strategi baru dari Barat untuk 

menghancurkan Islam dari dalam;  

atau pun bentuk ekspresi antipati 

terhadap Arab, benci terhadap 

orang Arab, budaya Arab, dan se-

gala sesuatu yang berbau Arab.

 Hal ini terjadi, karena kes-

alahpahaman kelompok Isla-

misme yang meyakini bahwa 

Islam adalah ajaran yang kaffah, 

menyeluruh dalam mengatur 

kehidupan privat dan publik, pa-

dahal kaffah tidak identik dengan 

Arabisasi.  Ke-kaffah-an Islam jus-

tru tampil dalam ekspresinya yang 

beragam, sesuai dengan konteks 

historisnya bahwa Islam  tidak 

turun dalam ruang hampa, ada 

agama lama dan tradisi lama yang 

sudah mendahuluinya. Mereka 

juga berpendapat bahwa Alquran 

dan Sunnah sudah mengatur 

semuanya secara lengkap, dan 

Muslim mesti tunduk sepenuh-

nya pada wahyu yang terdapat 

dalam Alquran dan Sunnah 

tersebut. Alquran dan Sun-

nah  secara literal mesti 

ditaati, sebab berasal 

dari Allah dan Ra-

sul. Islamisme me-

mandang bahwa 

w a h y u 

Allah dalam 

Alquran ber-

s i f a t  p e r-

manen, dan 

mesti diikuti 

apa adanya 

secara har-

fiah. Seba-

liknya, Mo-

hammed A. 

M u q t e d a r 

Khan ber-

pendapat bahwa Alquran ada-

lah firman Tuhan yang harfiah, 

karenanya mesti dipahami dan 

dipatuhi dengan menggunakan 

fakultas akal. Di mana makna 

teks-teks yang ada di dalamnya 

terbuka untuk diinterpretasi dan 

interpretasi ulang (ijtihad).

Islam Nusantara diterima sep-

enuhnya oleh kalangan Muslim 

yang paham dan mengerti ten-

tang sejarah masuknya Islam di 

Indonesia oleh para Wali Sembi-

lan  (Songo) dengan tetap meng-

hargai tradisi lokal masyarakat 

Indonesia, terutama di Pulau Jawa 

pada waktu itu. Wali Songo ber-

hasil mengislamkan tanah Jawa, 

tanpa harus berhadapan dan 

mengalami ketegangan dengan 

tradisi lokal yang ada.

 Sebagai contohnya bahwa 

tradisi masyarakat Jawa Kuno 

adalah mengadakan “Riyungan” 

pada saat ada acara-acara sep-

erti: Mitung bulan bagi pasangan 

suami istri yang baru hamil anak 

pertama, mendirikan rumah, atau 

pun ada keluarga yang meninggal 

dunia. Tradisi yang biasa dilaku-

kan saat acara riyungan tersebut, 

sebelum berkat dibagi, mereka 

membentuk kelompok-kelompok 

untuk main gaple, romen, atau 

domino. Para Wali yang meny-

iarkan agama Islam di daerah 

tersebut tetap membiarkan kebi-

asaan riyungan dengan merubah 

kebiasaan main gaple dengan 

membaca al-Qur’an, yaitu mem-

baca doa tahlil dan membaca 

surat Yasin untuk mendoakan 

terhadap apa yang dihajatkan 

oleh keluarga yang mengundang 

acara riyungan tersebut.

Islam telah menyebar keluar 

dari bumi Arab, bahkan sampai 

ke seluruh penjuru dunia, ter-

masuk Mesir dan Indonesia yang 

memiliki tradisi dan adat yang 

sangat berbeda dengan tempat 

lahirnya Islam, yaitu kota Mekah. 

Konteks Mesir dan Indonesia 

abad ke-21  adalah sama sekali 

Gusdur dan Pribumisasi islam
Oleh : Siti Mahmudah, Dosen Fakultas Syariah
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baru yang membuka peluang 

bagi munculnya persoalan-per-

soalan baru sebagai pengaruh 

dari sistem teknologi modern 

yang ada dan terus berkembang 

sampai sekarang. Kebaruannya 

belum tentu ada di dalam Alquran 

dan Sunnah. Dalam masalah ini, 

bagaimana teori Pribumisasi Islam 

yang diidekan oleh Gus Dur dan 

Islam Historis sebagai blueprint 

yang diidekan oleh Khalil bisa 

dirumuskan?

Gagasan Gus Dur tentang 
Teori Pribumisasi Islam 

Pribumisasi Islam untuk per-

tama kali diidekan oleh Gus Dur 

pada tahun 1980-an yang nota 

bene merupakan manifesto bagi 

Islam Nusantara, merupakan 

gagasan lanjutan dari langkah 

strategi yang pernah dijalankan 

oleh Wali Songo dalam rangka 

mengislamkan tanah Jawa pada 

abad ke-14.  Sejak saat ini Pribu-

musasi Islam telah menjadi per-

bedaban menarik di lingkungan 

para intelektual, baik dari kalan-

gan intektual muda atau pun tua.

Inti perdebatannya sekitar isti-

lah “Arabisme”, apakah Islam itu 

identik dengan Arab atau tidak? 

Sedangkan inti dari Pribumisasi 

Islam dimaksud adalah dalam 

rangka melanggengkan Islam 

dan syariat Islam di ruang publik, 

di mana pun dan kapan pun Islam 

akan dipraktikkan sebagai agama. 

Alasannya bahwa Islam tidak 

akan pernah datang dalam ruang 

hampa sejak dahulunya sampai 

sekarang, ada agama dan tradisi 

yang telah ada dan mendahulu-

inya, baik di Mekah, Madinah, atau 

pun sampai ke seluruh penjuru 

dunia, termasuk di Indonesia. Is-

lam sebagai agama akan terus 

mengalami historisitas yang terus 

berlanjut.  Seperti adanya praktik 

ritual dalam budaya perkawinan 

antara budaya lokal dan Islam di 

Indonesia. Misalnya, Perkawinan 

yang terjadi di tempat tinggal 

penulis, yaitu perkawinan meng-

gunakan ritual adat lampung 

dalam hal tata cara berpakaian, 

rangkaian adat perkawinan, dan 

tata cara makan, tetapi dalam 

hal  Ijab kabul tetap  berdasarkan 

syariat Islam. Ini adalah kolaborasi 

antara tradisi lokal dan syariat Is-

lam yang boleh terjadi dan hukum 

perkawinannya pun bisa dikata-

kan sah.

 Gus Dur, melalui teori Pribumis-

asi Islamnya berpendapat bahwa 

konteks historis Islam pada zaman 

Nabi saw. di Mekah dan Madinah, 

sebagaimana telah dijelaskan 

oleh Khalil dalam poin satu sub 

ini,  meniscayakan kontekstual-

isasi Islam, bukan untuk merubah 

doktrin Islam, tapi untuk mem-

bumikan ajarannya agar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat 

Muslim dari zaman ke zaman di 

tempat yang berbeda-beda. Islam 

mesti tetap bisa beradaptasi dan 

berkolaburasi dengan tradisi yang 

berbeda-beda dari satu negara ke 

negara yang lain, dari satu daerah 

ke daerah yang lain. Alasan inilah 

yang dijadikan dasar penolakan 

Gus Dur terhadap pengidentikan 

antara Islam dan Arab. Para pen-

ganut agama Islam di luar bumi 

Arab hanya wajib menjalankan 

ajaran Islam sebagai Agama ber-

dasarkan syariat Islam dan tidak 

diwajibkan mengikuti tradisi Arab, 

seperti cara berpakaian, makan, 

dan bermuamalah,  karena beda 

antara Islam dan tradisi Arab. 

Alasan yang lain bahwa Arabisasi 

belum tentu cocok dengan tradisi 

di Indonesia atau pun negara lain 

yang terdapat penganut Islam di 

dalamnya.

Pribumisasi Islam bukan be-

rarti menempatkan Islam dalam 

subordinasi budaya dan tradisi, 

tidak juga melakukan “Jawanisasi” 

atau sinkretisme.  Seperti disebut 

dalam sejarah Islam di pulau 

Jawa bahwa telah terjadi rekon-

siliasi antara keraton dengan 

tradisi Islam,  pada saat Sultan 

Agung berkuasa di Mataran pada 

tahun 1613-1646 M. Meskipun 

ia tetap setia pada Ratu Kidul,  

istananya lebih terlihat ‘Islami’. 

Ia rajin berziarah ke makam para 

wali, memperkenalkan literatur 

pokok tentang Islam, semacam 

Kitab Usulbiyah, dan juga men-

girim utusan kepada penguasa 

Hijaz untuk mengakuinya se-

bagai ‘sultan’ yang merupakan 

khalifatullah zhillullah  fil ardhi.  

Hasilnya pada tahap Islamisasi 

ini adalah apa yang disebut M.C. 

Ricklefs sebagai ‘sintesa mistik’ 

pada tiga hal pokok: pertama, 

mewujudkan identitas keisla-

man yang kuat; menjadi orang 

Jawa sekaligus menjadi Muslim. 

Kedua, melaksanakan lima rukun 

Islam. Ketiga, menerima realitas 

tradisi keagamaan dan budaya 

lokal menyangkut Ratu Kidul, 

Sunan Lawu, dan makhluk supra-

natural lainnya.  Ini adalah wujud 

dari gambaran Islam  bertemu 

dengan tradisi Jawa pada masa 

Islam masuk ke Indonesia untuk 

tahap awal, tidak mungkin bisa 

menghapus tradisi sebelumnya 

sekali jadi. Sebagaimana Islam 

turun di Arab yang berhadapan 

dengan tradisi Arab pra-Islam, 

Islam pun tetap menghargai dan 

menghormati tradisi yang ada 

bahkan measukkannya dalam 

ajaran Islam dan disahkan oleh 

wahyu.

Tujuannya adalah bagaimana 

agar Islam dipahami dengan 

tetap mempertimbangkan kon-

tekstualnya atau pun mempertim-

bangkan kebutuhan lokal dalam 

merumuskan hukum agama, 

tanpa mengubah hukum itu send-

iri. Maknanya bahwa ajaran Islam 

yang terdapat dalam syariat Islam 

itu sangat fleksibel dari sezak 

awalnya sampai sekarang, se-

mestinya.

Pribumisasi Islam sebagai jawa-

ban dari Islam otentik dan berlaku 

di sepanjang tempat dan zaman. 

Pertama, Pribumisasi Islam memi-

liki sifat kontekstual, yaitu Islam 

dipahami sebagai ajaran yang 

terkait dengan konteks zaman dan 

tempat. Kedua, Pribumisasi Islam 

bersifat progresif, di mana kema-

juan zaman bukan dipahami seba-

gai ancaman terhadap syariat Is-

lam, tetapi dilihat sebagai pemicu 

untuk melakukan respon kreatif 

secara intens. Ketiga, Pribumisasi 

Islam memiliki karakter liberatif, 

di mana Islam dapat menjawab 

problem-problem kemanusiaan 

secara universal tanpa melihat 

perbedaan agama dan etnik. Ini 

bukti bahwa Islam dan syariatnya 

sungguh sangat fleksibel, tidak 

rigid dan kaku. 

Ide Pribumisasi Islam Gus Dur 

bahwa syariat Islam awal yang 

diturunkan di hadapan tradisi 

Arab pra-Islam merupakan blue-

print atau ladang uji coba bagi 

Islam dan syariat Islam di  zaman 

sekarang. Maksudnya bahwa 

Islam yang datang pertama kali 

di kota Mekah telah berhadapan 

dengan agama dan tradisi yang 

telah dianut oleh bangsa Arab 

secara turun temurun. Maka 

sangat wajar jika Nabi saw. un-

tuk pertama kalinya syiar Islam 

di Mekah susah sekali untuk 

mendapatkan jumlah pengikut 

sampai akhirnya Nabi saw. hijrah 

ke Madinah untuk melanjutkan 

syiar Islam sebagai agama yang 

diamanahkan kepadanya. Ajaran 

agama sebelum Islam yang ada 

di Mekah, yaitu agama Hanif dan 

sebagian tradisi bangsa Arab 

yang baik dan maslahat tetap 

dilanggengkan menjadi ajaran 

Islam, bahkan telah dikukuhkan 

di dalam Alquran dan Sunnah. 

Seperti antara lain, tradisi waris 

dan perkawinan.

Gus Dur telah cukup jelas dalam 

menjelaskan tentang bagaimana 

semestinya syiar Islam di hadapan 

agama dan tradisi yang berbeda-

beda dari satu tempat dengan 

tempat yang lain. Islam dan syariat 

Islam tidak akan menjadi musuh 

agama dan tradisi yang sudah 

ada di tempat Islam akan mulai 

diajarkan dan dipraktikkan. Islam 

sungguh sangat menghargai dan 

menghormati tradisi sejak zaman 

sejarah turunnya Islam di kota 

Mekah yang juga mempunyai 

tradisi dari warisan nenek moyang 

bangsa Arab. Jadi, di mana pun Is-

lam berada, tetap bisa menerima 

tradisi-tradisi yang bisa men-

datangkan kemaslahatan bagi 

kehidupan kemanusiaan di ruang 

publik. Pribumisasi Islam tidak 

akan merubah Alquran sebagai 

ajaran dasar Islam bergeser dari 

aslinya, tidak ada Alquran Batak 

atau pun Hadis Jawa. Ayat Alquran 

tidak boleh dirubah walau satu 

huruf pun, yang boleh dirubah 

adalah penafsiran dari Alquran 

itu sendiri dalam rangka menjaga 

eksistensi syariat Islam di ruang 

publik dari zaman ke zaman. n



sains Dan teknologi Edisi XX tahun 2018 31sains Dan teknologiEdisi XX tahun 201830

ProdiPendidikan Agama 
Islam (PAI) Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan 

(FTK) UIN Raden Intan ber-
sama Perkumpulan Sarjana 
Pendidikan Islam Indonesia 
(PSPII) Pengurus Wilayah Lam-
pung coba menjawab tantan-
gan pendidikan islam di era 
destruktif dengan menghelat 
temu ilmiah dan seminar 
nasional. 

Kegiatan yang men-
gusung tema Pendidikan 
Islam Di Era Revolusi In-
dustri 4.0 (Tinjauan So-
siologi, Psikologi, dan 
Agama) ini berlangsung 
di GSG UIN,  Kamis 
(27/9/2018).  Temu 
ilmiah dan seminar na-
sional tersebut diikuti 
lebih dari 900 peserta 
yang terdiri unsur 
dosen, alumni dan 
mahasiswa F TK 

UIN serta akademisi dan guru 
dari lembaga lain di Lampung. 

Dr Imam Syafei MAg selaku 
Ketua Prodi PAI mengatakan, 
kegiatan ini untuk menambah 
wawasan terkait pendidikan 
agama Islam. “Era sekarang dan 
ke depan terus berubah, dan kita 
sebagai pendidik khususnya 
pendidik agama Islam harus 
mampu beradaptasi dengan 
perkembangan zaman tersebut 
agar tidak tertinggal,” jelasnya.

Ketua Umum PSPII Lam-
pung itu juga menyampaikan 
terima kasih kepada pihak-
pihak yang terlibat dan men-
dukung kegiatan temu ilmiah 
dan seminar nasional terse-
but. “Tentu kegiatan ini bisa 
terlaksana karena kerjasama 
ki ta  b ersama,diantaranya 
pihak prodi PAI dan sivitas 
UIN khusunya fakultas yang 
telah menciptakan atmosfer 
budaya akademik serta pihak 

dari  perkumpulan sarjana 
pendidikan Islam Indonesia,” 
ungkap Imam Syafei.

Kegiatan tersebut dibuka oleh 
Dekan FTK, Prof Dr Chairul An-
war MPd. Dalam sambutannya, 
Prof Chairul menyampaikan, di 
era revolusi industri 4.0, prodi 
PAI tentunya perlu penerapan 
dan  pemahaman baru.

“Prodi PAI ini terakreditasi A. 
Bahkan sampai hari jumlah ma-
hasiswanya belum tergeser oleh 
prodi lain.Prestasijuga terus 
ada danjurnalnya terakreditasi 
nasional. Jadi kemajuan prodi 
ini perlu juga dibarengi dengan 
wawasan dan pengetahuan yang 
berkembang,” tambah dekan 
FTK ini.

Seminar nasional ini diisi 
oleh narasumber tunggal yakni 
Prof Dr Abdul Mujib MAg yang 
berlatarbelakangDekan Fakultas 
Psikologi UIN Syarif Hidayatul-
lah Jakarta. n

PRODI PAI 
BAHAS 
TANTANGAN 
REvOLUSI 
INDUSTRI 4.0

Dekan FTK 
Prof. Dr. 
Chairul Anwar, 
M.Pd saat 
membuka 
seminar 
nasional PAI, 
Kamis (27-9)

Ketua Prodi 
PAI Dr. Imam 
Syafei, M.Ag 
melaporkan 
kegiatan 
seminar 
nasional
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Prodi PBA Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Raden 
Intan Lampung akan men-

erapkan pembelajaran digital. 
Proses pembelajaran tersebut 
ditandai dengan penandatangan 
memorandum of understanding 
(MoU) antara Prodi PBA dengan 
Universitas Elektronik Saudi di 
Universitas Negeri Malang, Jumat 
(28/12).

Meski sudah terakreditasi A, 
prodi PBA merasa Mou ini penting 
sebagai  upaya untukmeningkatkan 
pelayanan dan kualitas pendidikan.  
Dengan MoU tersebut diharapkan 
penerapan pembelajaran Bahasa 

Arab bisa secara digital. Pembela-
jaran tersebut juga sebagai jawaban 
dari perkembangan zaman dan 
kemajuan teknologi.

Dengan MoU itu pula, proses 
penerapan pembelajaran didapat 
secara gratis. Jika secara  mandiri, 
pembelajaran digital tersebut harus 
berbayar. Keunggulan program ini 
merupakan terobosan dari proses 
pembelajaran selama ini yang 
masih konvensional.

Keistimewaan lain dari program 
bahasa Arab digital Universitas 
Elektronik Saudi adalah program 
tersebut terdapat 796 video  in-
teraktif, 12.000 file mp3, dan 6.320 

gambar pembelajaran, serta ribuan 
latihan praktis. 

Selain UIN Raden Intan, mela-
luiIttihad Muallimii al Lughah al 
Arabiyah (IMLA) yakni sebagai 
asosiasi pengajar bahasaArab, 
sekitar 45 perguruan tinggi dan 
lembaga se-Indonesia juga me-
nandatanganinota kesepahaman 
denganUniversitas Elektronik 
Saudi di kampung Malang terse-
but.

Selain penandatangan MoU 
secara bersama, kegiatan itu juga 
akan diisi dengan pelatihan dan so-
sialisasi teknis penerapan program 
bahasa Arab tersebut. n

PRODI PBA AKAN TERAPKAN 
PEMBELAjArAN DIGITAL

 Ketua Prodi PBA Dr. Safari Daud 
saat acara prodi PBA
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ProdiPendidikan Fisika 
Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan (FTK) UIN 

Raden Intan Lampung ber-
sama Ikatan Alumni (IKA) 
Fisika  dan Himpunan Ma-
hasiswa Fisika (HIMAFI) 
menyelenggarakan acara 
Diskusi Ilmiah yang berte-
makan pendidikan. 

Acara yang mengusung 
tema How to Improve STEM 
Education dihelat di Aula 
Fakultas Ushuluddin, Jumat 
(26/10/2018). Hadir sebagai 
narasumber Yudhiakto Pra-
mudya PhD yang berprofesi 
dosen pascasarjana Pendidi-

kan Fisika Universitas Ah-
mad Dahlan (UAD).

Acara yang dihadiri oleh 
mahasiswa, alumni dan dos-
en, dibuka langsung oleh Dr 
Yuberti MPd selaku Ketua 
Prodi Pendidikan Fisika. 
Dalam sambutannya, Yu-
berti menyampaikan bahwa 
pembelajaran STEM men-
jadi peluang dan tantangan 
bagi pendidik dan menarik 
untuk dipelajari. “Dengan 
adanya diskusi ilmiah ini, 
peserta mendapatkan pe-
mahaman yang lebih baik,” 
kata Yuberti.

Yudhiakto memamapar-

kan cara-cara pembelajaran 
aktif dan menarik, dengan 
tujuan agar nantinya maha-
siswa ataupun siswa dapat 
berperan aktif dalam pros-
es belajar mengajar. Salah 
satu metode yang diajarkan 
adalah motede Think Pair 
Share. 

Pemateri mengajak lang-
sung peserta untuk mener-
apkan cara belajar Think Pair 
Share yang disambut antu-
sias dan semangat oleh para 
peserta. Selain pemaparan 
materi oleh narasumber, 
kegiatan tersebut juga diisi 
dengan diskusi. n

PRODI 
PENDIDIKAN 
fISIKA GELAR 
DISKUSI 
PENDIDIKAN

 Jajaran akademisi prodi
Pendidikan Fisika
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ProdiPendidikan Matema-
tika Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK) UIN 

Raden Intan siapkan mahasiswa 
untuk olimpiade sains nasional. 
Persiapan tersebut melalui proses 
seleksi kemudian di beri pelatihan 
dan pembinaan.

Ke t u a  P r o d i  P e n d i d i k a n 
Matematika Dr Nanang Supriadi 
MSi mengatakan, prodi matema-
tika ingin mencoba tampil untuk 
ajang olimpiade sains tingkat 
nasional. “Tiga tahun lalu kita 
berhasil juara (olimpiade sains) 
se-Sumbagsel (Sumatera Bagian 
Selatan). Jika ada kesempatan, 
kita akan coba ke tingkat nasion-
al,” ujarnya saat menyampaikan 
sambutan pada pelatihan dan 
pembinaan calon peserta olim-
piade sains nasional di gedung 
prodi Pendidikan Matematika, 
Senin (29/10/2018).

Nanang menjelaskan, pelati-
han tersebut diikuti oleh 40 
mahasiswa pilihan yang telah 
mengikuti seleksi terdiri dari 
semester 3, 5 dan 7. Pelatihan 
dan pembinaan yang digelar 
selama 4 hari, 29 Oktober – 1 No-
vember 2018, pihak prodi akan 
menyeleksi mahasiswa untuk 
diikutsertakan olimpiade sains 
tingkat nasional.

“Pelatihan ini untuk memper-
siapkan mahasiswa yang akan 
dikirim dalam ajang olimpiade 
sains. Jadi ketika ada olimpiade 
sains khususnya bidang matema-
tika, kita sudah siap untuk kirim 
utusan,” terangnya.

Ia juga berharap kepada pihak 
dekanat maupun pimpinan UIN 
untuk terus mendukung kegiatan-
kegiatan ilmiah sebagai penun-
jang akademik.

Pihak dekanat yang disampai-
kan oleh Wakil Dekan (WD) I FT-
KProf Dr Hj Nirva Diana MPd siap 
mendukung segala aktifitas prodi 
dan mahasiswa. Dikegiatan terse-
but, Prof Nirva  menyampaikan 
kepada peserta pelatihan untuk 
memiliki semangat berprestasi. 

“Kalau kita latihan dan tidak 
pernah tanding, kita tidak akan 
tahu kelemahan dan keunggulan 
kita. Kesempatan ini selalu hadir, 
tinggal bagaimana kita bisa me-
manfaatkannya,” ungkap WD I 
FTK ini.

Dikesempatan yang sama, Prof 
Nirva memotivasi peserta untuk 
berlatih secara serius. “Kalian 
harus semangat untuk jadi yang 
terbaik. Kita tunjukan, kita mam-
pu, kita bisa. Yakinkan diri kita, 
kita punya kemampuan yang luar 
biasa,” imbuhnya.

Pelatihan tersebut  meng-
hadirkan 4 narasumber yang 
berlatarbelakang sebagai dosen 
atau pengajar diantaranya yaitu 
pertama, Amanto MSi dari Uni-
versitas Lampung dengan materi 
matematika analisis. Kedua, Tia 

Agnesa MPd dari Universitas 
Muhammadiyah Lampung den-
gan materi  matematika aljabar. 
Ketiga, Novalia MSi dari Uni-
versitas Saburai dengan materi 
kombinatorika. Dan pemateri 
terakhir yakni Beni Gusrianda 
SPd dari Bimbingan Belajar 
Rumah Pintar dengan materi 
matematika dasar. n

Ketua prodi 
Pendidikan 
Matematika Dr. 
Nanang Supriadi, 
M.Si saat 
menyampaikan 
sambutan 
pada pelatihan 
olimpiade sains

PRODI PENDIDIKAN 
MATEMATIkA 
SIAPKAN PETARUNG 
OLIMPIADE SAINS

Wakil Dekan I 
FTK Prof. Dr. 
Nirva Diana
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sambutan dikegiatan BPJS Ketenagakerjaan Mengajar di GSG FS, Jumat (30-11).
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KepalaBPJS Ketenagak-
erjaan Cabang Bandar 
Lampung Heri Subroto 

mengatakan, BPJS Ketenagaker-
jaan siap fasilitasi sivitas akade-

mika UIN untuk melakukan pe-
nelitian di lembaganya tersebut. 
Penelitian menyangkut jaminan 
sosial dan pengelolaan yang 
sesuai dengan syariah.

Hal itu disampaikan pada 
kegiatan BPJS Ketenagakerjaan 
Mengajar di GSG Fakultas Syari-
ah (FS) UIN, Jumat (30/11/2018). 
Hadir sebagai narasumber pada 
kegiatan tersebut Direktur Per-
encanaan Strategis dan TI BPJS 
Ketenagakerjaan Sumarjono.

Kegiatan yang mengangkat 
temaJaminan Sosial Ketenagak-
erjaan: Hak Pekerja dan Investasi 
Untuk Hari Tua diikuti oleh lebih 
dari 200 mahasiswa UIN. Selain 
mahasiswa, sejumlah pimpinan 
dan dosen UIN pun turut hadir 
di acara itu.

Pada kesempatan tersebut, 
Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam (FEBI) Dr Moh 

Bahruddin MAg yang mewakili 
rektor menyampaikan, di ling-
kungan UIN ada 2 Fakultas yang 
berhubungan dengan jaminan 
sosial dan  ketenagakerjaan.  
Pertama yaitu FS dengan prodi 
Hukum Ekonomi Syariah dan 
FEBI.

“Konteks produksi dan distri-
busi selalu berhubungan ketena-
gakerjaan. Dan UIN melalui dua 
fakultas itu selalu menginte-
grasikan itu ke dalam nilai-nilai 
Islam,” ujar Bahruddin.

BPJS Ketenagakerjaan meru-
pakan badan hukum publik 
yang bertugas melindungi selu-
ruh pekerja melalui 4 program 
jaminan sosial ketenagaker-
jaan. Jaminan sosial tersebut 
diantaranya jaminan kecela-
kaan kerja, jaminan kematian, 
jaminan hari tua dan jaminan 
pensiun. n

BPjS kETENAGAkErjAAN 

fASILITASI 
SIvITAS UIN 
LAkUkAN 
PENELITIAN
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UINRaden Intan Lampung 
melalui Lembaga Pene-
litian dan Pengabdian ke-

pada Masyarakat (LP2M) terlibat 
dalam workshop perumusan kebijakan 
dampak pengendalian penduduk di 
provinsi Lampung yang diselenggara-
kan BKKBN Provinsi Lampung di Hotel 
Emersia, 26-27 September 2018.

Workshop tersebut diikuti oleh 
seluruh BKKBN Kabupaten / Kota 
se-Lampung dan UIN sebagai satu-
satunya dari unsur perguruan tinggi. 
Dari pihak UIN, kegiatan itu diikuti 
oleh Ketua LP2M Prof Dr Nasor MSi 
dan Kepala Pusat Pengabdian kepada 
Masyarakat Dr Isnaeni MAg.

Isnaeni mengungkapkan, bahwa UIN 
dan BKKBN sudah menjalin kerjasama 
khususnya terkait kependudukan dan 
keluarga berencana. “Kami (LP2M) 
biasanya membantu program atau per-
panjangan tangan BKKBN dalam mem-
beri penjelasan tentang kependudukan 
dan keluarga berencana di masyarakat 
melalui mahasiswa KKN,” kata Isnaeni 
saat dihubungi, Kamis (27/9).

Kepala Pusat Pengabdian kepada 
Masyarakat ini menambahkan, sebe-
lum terjun ke masyarakat, mahasiswa 
dibekali materi oleh BKKBN. Selain 
itu,BKKBN juga memberi bantuan 
finansial terkait program penyuluhan 
kepada masyarakat.

“Ke depan, UIN juga akan dijadikan 
lembaga perguruan tinggi percon-
tohan di Lampunguntuk beberapa 
kegiatan dan program yang ada di 
BKKBN,” pungkasnya.

Implementasi Pendidikan 
Kependudukan 

Dalam menghadapi bonus de-
mografi yang diperkirkan terjadi 
pada 2030, maka diperlukan beragam 
persiapan terkait persoalan kepen-
dudukan tersebut. Implementasi 
pendidikan kependudukan dalam 
mata kuliah wajib umum juga sudah 
diwacanakan untuk dapat diadopsi di 
perguruan tinggi.

Menurut BKKBN, bonus de-
mografi merupakan keuntungan 
yang dinikmati suatu negara yang 
ada di dunia ini sebagai akibat dari 
besarnya proporsi penduduk produk-
tif (rentang usia 15-64 tahun) dalam 
evolusi kependudukan yang dialami 
oleh negaranya tersebut.

Dikesempatan berbeda, untuk mem-
beri pemahaman kepada mahasiswa 
terkait kependudukan dan bonus de-
mografi tersebut, UPT Pengembangan 
Karir dan Kewirausahaan UIN Raden 
Intan bekerjasama dengan BKKBN 
Provinsi Lampung selenggarakan 
kuliah umum terkait implementasi 
pendidikan kependudukan tersebut. 

Kuliah umum yang diikuti sekitar 
500 mahasiswa UIN dari lintas fakul-
tas itu dilaksanakan di GSG Fakultas 
Syariah, Rabu (19/9/2018). Hadir 
sebagai narasumber tunggal yaitu 
Dr Soedibyo Alimoeso  MA yang juga 
menjabat Ketua  Ikatan Praktisi dan 
Ahli Demografi Indonesia (IPADI) 
Pusat. Kegiatan ini merupakan yang 
kedua atas kerjasama dengan BKK-
BN, setelah tahun sebelumnya juga 
terlaksana kegiatan serupa di UIN. 

Dr Efa Rodiah Nur MH selaku ket-
ua UPT Pengembangan Karir dan 
Kewirausahaan menyampaikan, keg-
iatan ini bertujuan memberi pemaha-
man tentang implementasi pendidikan 
kependudukan sebagai mata kuliah 
wajib umum. “Ini sangat penting di-
laksanakan dalam rangka memberi 
pemahaman kepada sivitas akademika. 
Khusus untuk mahasiswa, kesiapan 
hardskill dan softskill perlu dipersiap-
kan sejak dini,” kata Efa saat menyam-
paikan laporan pada forum tersebut.

Kepala BKKBN Provinsi Lampung, 
Uliantina Meiti MM, mengatakan 
bahwa implementasi pendidikan 
kependudukan tidak terlepas dari 
peran akademisi. “Dari kegiatan 
bagaimana kita memasukkan ke 
kurikulum pendidikan tentang mata 
kuliah wajib umum. dan Ini tidak 
terlepas dari akademisi,” ujarnya saat 

menyampaikan sambutan.
Uliantina pun berharap agar kema-

juan penduduk yang sangat pesat ini 
bisa siapkan lembaga pendidikan. Ia 
menyampaikan, menurut data BPS, 
penduduk Lampung saat ini sudah 
mencapai 8,5 juta jiwa dan kemung-
kinan akan terus bertambah. Maka 
menurutnya, persoalan kependudukan 

ini dapat dimasukkan dalam kurikulum 
pendidikan guna memahami perilaku 
hidup peduli kependudukan.

Direncanakan kegiatan ini akan 
dibuka oleh Wakil Rektor (WR) III 
bidang kemahasiswaan. Dikarenakan 
para pimpinan berhalangan hadir, 
Wakil Dekan (WD) III Fakultas Tar-
biyah dan Keguruan (FTK) Dr Rub-
han Masykur MPd membuka kuliah 
umum tersebut. n

UIN – BKKBN RUMUSKAN DAMPAK 
PENGENDALIAN PENDUDUk

Wakil Dekan 3 
FTK Dr. Rubhan 
Masykur, 
M.Pd mewakili 
pimpinan 
UIN pada 
kuliah umum 
implementasi 
pendidikan 
kependudukan 
di GSG FS,  
Rabu (19-9)

Workshop 
perumusan 
kebijakan 
dampak 
pengendalian 
penduduk



keRjasamaEdisi XX tahun 201836

RektorUIN Raden Intan 
Prof Dr Moh Mukri MAg-
tandatangani nota kes-

epahaman (MoU) dengan Direk-
tur Guru dan Tenaga Kependidi-
kan (GTK) Madrasah Direktorat 
Jenderal(Ditjen) Pendidikan 
Islam (Pendis)Kementerian 
Agama RIProf Dr Suyitno MAg 
di ruang sidang UIN, Selasa 
(2/10/2018).

Kerjasama ini merupakan 
upaya peningkatan mutu dan 
kompetensi guru RA-Madrasah 
di lingkungan Kementerian 
Agama dengan sinergitas tri-
darma perguruan tinggi. Hal ini 
sejalan dengan visi dan misi dari 
masing-masing lembaga.

Rektor memiliki tugas untuk 
mencapai visi misi tridarma 
perguruan tinggi. Sedangkan 
Direktur GTK Madrasah Direk-
trorat  Jenderal Pendidikan Islam 
mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan pembinaan mutu, 
kualifikasi, kesejahteraan, apre-
siasi perlindungan dan pem-

binaan karir guru dan tenaga 
kependidikan.

Rektor UIN menyambut baik 
kerjasama tersebut. Menurut-
nya, meski berada dalam satu 
naungan Kementerian Agama, 
kerjasama kedua belah pihak 
ini untuk memperkuat masing-
masing lembaga  dalam men-
jalankan tugas dan fungsinya.

“UIN ini kampus yang sedang 
tumbuh. Kerjasama ini juga un-
tuk akselerasi. Kita (pimpinan) 
ini hanya wasilah, perantara 
untuk terselenggaranya kebai-
kan. Dan kami menyambut ker-
jasama ini dengan senang hati,” 
terang Prof Mukri saat penanda-
tangan MoU.

Dikesempatan yang sama, 
Prof Dr Suyitno MAg pun me-
nyampaikan, dengan bersinergi, 
UIN maupun madrasah khusus-
nya yang berada di Lampung 
mampu berkembang dengan 
baik. “Kalau gurunya bermutu, 
alumninya juga bermutu. Out-
putdari MAN dan Madrasah Ali-

yah, adalah inputnya UIN Raden 
Intan Lampung,” terang Direktur 
GTK Madarasah itu. 

Ruang lingkup nota kesepa-
haman ini meliputi, pertama, 
pengembangan pendampingan 
kelompok kerja guru (KKG), kel-
ompok kerja madrasah (KKM), 
musyawarah guru mata pelaja-
ran (MGMP) serta peningkatan 
sumber daya manusia (SDM) 
pendidik dan tenaga kepen-
didikan. Kedua, pendampingan 
dalam bimbingan karya tulis 
ilmiah bagi guru.

Ketiga, peningkatan kualifikasi 
guru yang belum S1 di lingkun-
gan wilayah PTKI. Keempat, 
kegiatan lain yang dinilai perlu 
dan strategis dalam mengem-
bangkan mutu guru yang dis-
epakati oleh kedua belah pihak. 
Dan terakhir, pihak kedua dalam 
hal ini Direktur GTK Madra-
sah menindaklanjuti perjanjian 
kerjasama dengan Kankemenag 
Wilayah/Kabupaten.

Secara teknis, kerjasama ini 

akan ditindaklanjuti oleh Fakul-
tas Tarbiyah dan Keguruan 
(FTK). Hadir juga pada penda-
tangan MoU ini para wakil rek-
tor dan pimpinan FTK beserta 
jajaran.

3 Hal yang Diperlukan Guru
U s a i  p e n a n d a t a n g a n a n 

MoU,Direktur Guru dan Tenaga 
Kependidikan (GTK) Madrasah 
ampu kuliah umum Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 
UIN Raden Intan untuk ma-
hasiswa baru tahun akademik 
2018/2019 di GSG UIN.

Kuliah umum ini mengangkat 
tema Strategi Lembaga Pen-
didikan TenagaKependidikan 
(LPTK) untuk Menghasilkan 
Guru Profesional Dalam Mengh-
adapi Revolusi Industri 4.0.

Dalam menghadapi revolusi 
industri 4.0, Prof Suyitno me-
nyampaikan 3 hal yang diperlu-
kan guru. Pertama, guru harus 
punya kompetensi kepribadian, 
cirinya harus punya karakter. n

UIN – DITJENPENDIS 
TINGkATkAN 
MUTU GURU DAN 
PENGABDIAN DOSEN

Direktur GTK 
Madrasah  Prof. 
Suyitno ampu 
kuliah umum 
FTK di GSG UIN

Rektor UIN Prof. 
Mukri dan Direktur 
GTK Madrasah 
Prof. Suyitno 
tandatangani MoU 
di ruang sidang 
UIN, Selasa (2-10)



Dalam rangka pelaksa-
naan Tridarma Pergu-
ruan Tinggi, Universi-

tas Muhammadiyah Lampung 
(UML) jalin kerjasama dengan 
UIN Raden Intan Lampung. 

Kerjasama ini ditandai den-
gan penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) antara 
kedua belah pihak yang lang-
sung ditandatangani Rektor UIN 
Prof Dr H Moh Mukri MAg dan 
Rektor UML Dr H Dalman MPd 
di ruang sidang rektorat UIN, 
Kamis (25/10/2018).

Kedua belah pihak menya-
takan telah saling setuju dan 
sepakat untuk mengadakan ker-
jasama di bidang pendidikan, 
penelitian,pengabdian pada 
masyarakatdan pembangunan 

daerah. Hal tersebut dituangkan 
dalam ruang lingkup kerjasama.

Rektor UIN Prof Mukri menyam-
but baik kerjasama ini. Menurutnya, 
lembaga pendidikan di Lampung 
ini harus mampu meningkatkan 
pendidikan masyarakat sampai 
tingkat perguruan tinggi.

“APK (Angka Partisipasi Kasar) 
di Lampung ini masih rendah. 
Maka ini menjadi tanggung 
jawab kita semua untuk menin-
gkatkan APK tersebut dan SDM 
masyarakat Lampung,” kata Prof 
Mukri di hadapan Rektor UML 
beserta rombongan.

Ia juga berpesan kepada yang 
hadir penandatanganan MoU 
untuk bekerja secara militan, 
melayani dengan baik dan profe-
sional. Menurutnya, perguruan 

tinggi memlilki peran penting 
untuk membangun daerah.

Adapun ruang lingkup kerjasa-
ma ini yaitu di bidang pendidikan; 
pengembangan sumber daya 
manusia; penelitian, pengabdian 

pada masyarakat; pengembangan 
teknologi informasi; dan lain-lain 
yang disepakati kedua belah pihak 
dengan mengacu pada ketentuan 
perundang-undangan yang ber-
laku. n

 Rektor UIN Prof. Mukri dan Rektor UML Dr. Dalman 
tandatangani MoU, Kamis (25-10)
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UINRaden Intan Lam-
pung bersama Kabu-
paten Pringsewu dan 

Lajnah Pentashihan Mushaf 
Al-Qur’an Kementerian Agama 
RI bahas terjemahan Alquran 
bahasa Lampung. Pembahasan 
ini ditandai dengan kegiatan 
Focus Group Discussion (FGD) 
yang berlangsung di Kantor Pe-
merintah Kabupaten Pringsewu, 
Selasa (4/12/2018).

FGD kajian terjemahan Alquran 
ke bahasa Lampung ini diikuti oleh 
para pakar dan pimpinan UIN 
Raden Intan, Bupati Pringsewu 
beserta jajaran, Kepala Lajnah 
Pentashihan Mushaf Alquran, tim 
penerjemah, tokoh masyarakat, 
tokoh agama dan perwakilan 
pondok pesantren.

Tujuan diselenggarakannya 
FGD ini ialah untuk menya-
makan dan menyelaraskan pe-
mikiran, terkait terjemahan 
Alquran ke bahasa Lampung.

Rektor UIN Prof Dr H Moh 
Mukri MAg yang hadir pada FGD 
tersebut mengatakan, penerjema-
han Alquran ini bukan kali per-
tama diterjemahkan ke dalam ba-
hasa lain. “Penerjemahan Alquran 
dianggap sebagai solusi agar 
masyarakat dunia dari berbagai 
lapisan, termasuk (masyarakat) 
Lampung, dapat dengan mudah 
memahami dan menggali in-
formasi yang terkandung dalam 
Alquran,” kata guru besar bidang 
ushul fikih ini.

Sementara, Bupati Pringsewu 
Sujadi Saddat dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa penerjema-
han Alquran ke bahasa Lampung 
program unggulkan Kabupaten 
Pringsewu ditahun 2017-2018. 
“Kami sudah menyiapkan dana, 
dan kami harapkan terjemahan 
Alquran ke bahasa Lampung ini 
dapat bermanfaat bagi putra-putri 
kita. Dan ini merupakan amal jari-
yah bagi kita,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf 
Alquran Kementerian Agama Dr 
H Muchlis Muhammad Hanafi 
MA menjelaskan, penerjemahan 
Alquran ke bahasa lain tidaklah 
mudah dan harus melalui ber-
bagai tahapan. “Perlu kita tinjau 
ulang pemilihan kata dan pemi-

lihan bahasa agar sesuai dengan 
perkembangan bahasa dan realitas 
masyarakat saat ini,” terangnya. 

Muchlis berharap agar tim terje-
mahan Alquran ke bahasa Lampung 
ini dapat berkolaborasi dengan 
balai bahasa. Ditargetkan, Alquran 
terjemahan bahasa Lampung ini 
terbit pada tahun 2020/2021. n

Rektor UIN Prof. Mukri menyampaikan sambutan di FGD 
Kajian Terjemahan Al Quran Bahasa Lampung, Selasa (4-12)

UIN – PEMKAB PRINGSEwU AKAN TERJEMAHKAN 
ALqUrAN BErBAHASA LAMPUNG

UIN – UML BERKOMITMEN BANGUN DAErAH



keRjasamaEdisi XX tahun 201838

KerjasamaUIN Raden 
Intan Lampung den-
gan Gerakan Pramu-

ka Kwartir Daerah (Kwarda) 
Lampung yang sudah terjalin 
ditindaklanjuti dengan penan-
datanganan Memorandum 
of Understanding (MoU) dan 
Memorandum of Agreement 
(MoA). Penandatangan ini ber-
langsung di Pusdiklatda Kwarda 
Lampung, Bandar Lampung, 
Selasa (11/12/2018) malam.

MoU ditandatangani oleh Wakil 
Rektor (WR) III UIN Prof Dr Syaiful 
Anwar MPd dengan Ketua Kwarda 
Lampung Drs Idrus Effendi MM. 
Sedangkan MoAditandatangani 
oleh Dekan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK) UIN Prof Dr 
Chairul Anwar MPd dengan Ketua 
Pusdiklatda Kwarda Lampung Dr 
Afif Anshori MAg.

Penandatanganan tersebut 
berlangsung ditengah pembu-
kaan Kursus Pembina Pramuka 
Mahir Dasar (KMD) gelombang 
2 mahasiswa PGMI FTK. Adapun 
ruang lingkup kerjasama terse-
but yaitu dalam bidang pendidi-
kan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat.

WR III mengatakan, saat ini 
baru prodi PGMI yang beker-
jasama dengan Pusdiklatda 
Kwarda terkait pelatihan dan 
pendidikan. Dengan adanya 
MoU dan MoA tersebut, di-
harapkan setiap prodi di FTK 
menyelenggarakan hal serupa 
seperti PGMI.

Menurut Prof Syaiful, kerjasa-
ma ini sangat penting khususnya 
bagi prodi pendidikan mengin-
gat lulusannya disiapkan sebagai 
pendidik atau guru. “Mari kita 
sambut MoU ini. Tidak hanya 
PGMI, prodi yang lain pun akan 
kita dorong untuk mengikuti 
kegiatan latihan dasar (KMD) 
ini,” ungkapnya.

Sedangkan terkait MoA, te-
lahdisepakat kerjasama terkait 
pendidikan dan pelatihan ke-
pramukaan dalam bentuk KMD 
bagi mahasiswa FTK UIN.Hal 
ini bertujuan menghasilkan 
pembina pramuka yang mampu 
memberikan bimbingan dan 
pembinaan pramuka di semua 
tingkat satuan pendidikan. 

Selain itu, agar lulusan pus-
diklatda pramuka ini dapat 
memperoleh ijazah KMD seba-

gai pelengkap Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah (SKPI) FTK.
Hal-hal lain yang menyangkut 
tindak lanjut kerjasama tersebut 
akan diatur di dalam kesepaka-
tan atau perjanjian pelaksanaan 
tersendiri.

Bangun Karakter Unggul
Revolusimental yang di gagas 

pemerintah ada dalam pendidi-
kan pramuka. Karakter yang 
dibangun seperti religiusitas, 
kepemimpinan, jujur, dan ke-
mandirian pada pendidikan 
pramuka dianggap mampu 
membangun SDM bangsa men-
jadi unggul.

Hal tersebut dikatakan oleh 
Prof Dr Syaiful Anwar MPd saat 
membuka KMD gelombang 2 
bagi mahasiswa prodi PGMI FTK 
tersebut. 

“Pelatihan ini pasti berman-
faat untuk membina anak didik 
kita di masa mendatang untuk 
menjadi pribadi yang unggul 
dan berakhlakul karimah,” kata 
WR III mewakili rektor dihada-
pan peserta KMD.

KMD gelombang 2 berlang-
sung pada 11-16 Desember 2018 

dan diikuti oleh 108 peserta. 
Sebelumnya, KMD gelombang 1 
teralh berlangsung 30 November 
- 5 Desember 2018 yang diikuti 
oleh 107 peserta.

Guru besar FTK itu berpesan 
kepada mahasiswa peserta KMD 
untuk ikuti pelatihan dengan 
sungguh-sungguh. “Karena ini 
menjadi tugas dan tanggung 
jawab kalian kelak. Semoga 
kalian bisa menjadi pilar un-
tuk mendidik, membimbing 
dan membina anak-anak didik 
nanti,” pesannya.

Sementara, dikesempatan 
yang sama Ketua Pusdiklatda 
Kwarda Lampung memaparkan, 
kegiatan KMD tersebut meng-
gunakan pola pendidikan dari 
peserta, oleh peserta dan untuk 
peserta. “Pelatih hanya mem-
bimbing saja,” ujar Afif. 

Afif pun kembali menegaskan 
bahwa  ijazah atau sertifikat 
KMD akan menjadi Surat Ket-
erangan Pendamping Ijazah 
(SKPI). “Mahasiswa PGMI harus 
mengerti pramuka, karena se-
suai dengan kurikulum 2013,” 
kata Kepala Perpustakaan UIN 
Raden Intan ini. n

UIN– KwARDA BANGUN kArAkTEr

Wakil Reltor III 
UIN Prof. Dr. 
Syaiful Anwar, 
M.Pd (tengah) 
menandatangani 
MoU UIN-Kwarda 
Lampung, Selasa 
(11-12)
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UIN Raden Intan Lampung 
berkomitmen menjadi 
kampus yang bersih dari-

narkotika, psikotropika, dan obat 
terlarang(narkoba). Selain bersih 
atas lingkungannya, UIN meng-
gandeng Badan Narkotika Nasional 
(BNN) dalam hal pencegahan dan 
pemberantasan narkoba.

Hal ini ditandai dengan pen-
andatangan nota kesepahaman 
(MoU) antara UIN Raden Intan 
Lampung dengan BNN Repub-
lik Indonesia (RI). MoU terse-
but langsung ditandatangani 
oleh Rektor UIN Prof Dr Moh 
Mukri MAg dan Kepala BNN RI 
Komjen Pol Drs Heru Winarko 
SH di ruang seminar UIN, Selasa 
(30/10/2018).

“Ancaman (bangsa) kita saat 
ini bukan hanya paham-paham 
radikalisme dan terorisme. Ada ba-
haya korupsi. Kemudian yang tidak 
kalah bahayanya adalah Narkoba,” 
ujar Prof Mukri saat sosialisasi 
dampak penyalahgunaan narkoba 
bersama Kepala BNN usai penan-
datanganan MoU tersebut.

Rektor UIN ini menjelaskan 
bahwa UIN sudah berbuat agar 
kampus ini bersih dari narkoba. 
“Sebelum calon mahasiswa baru 
masuk UIN, kita (UIN) ada tes 
urine. Agar kampus ini bisa terbe-
bas dari ancaman dan penggunaan 
narkoba,” jelasnya.

Menurutnya, kerjasama den-
gan BNN tersebut merupakan 
bentuk sinergitas antar lembaga 
khususnya dalam hal member-
antas narkoba. “Saya melihat ini 
dukungan (pihak BNN ke kampus). 
Dan kita memang harus bersinergi 
dari semua unsur untuk memer-
angi narkoba ini,” tandasnya.

Adapun ruang lingkup MoU 
tersebut diantaranya yaitu penye-
baran informasi tentang pence-
gahan, pemberantasan, peny-
alahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Psekursor Narkotika. 
Selain itu, dilingkup pendidikan, 
pelaksanaan program pendidikan 
tinggi seperti pelatihan, lokakarya, 
seminar, dan kegiatan ilmiah dibi-
dang pencegahan dan pemberan-
tasan  narkotika. n

UIN 
KOMITMEN 
JADI KAMPUS 
BERSIH DARI 
NArkoBA

Rektor UIN 
Prof. Mukri 
bersama 
Kepala BNN 
RI Komjen 
Pol Drs. Heru 
Winarko 
(tengah) di 
ruang seminar 
UIN, Selasa 
(30-10)
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Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof 
Dr Moh Mukri MAg apresiasi dan beri 
penghargaan kepada seluruh kontin-

gen UIN Lampung pada Pekan Kreatifitas 
Mahasiswa (PKM) Perguruan Tinggi Kea-
gamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Sumatera 
yang telah berlangsung di UIN Raden Fatah 
Palembang, 8-13 Oktober 2018.

Rektor memberi beasiswa dan bebas 
UKT kepada kontingen khususnya bagi 
peraih medali. “Detailnya, saya akan bahas 
mengenai penghargaan ini dengan pak Karo 
(Kepala Biro). Tentunya akan kami berikan 
semua dan proporsional,” tegas rektor usai 
bertemu dengan seluruh kontingen PKM di 
ruang sidang rektorat, Selasa (16/10).

Dia mengaku, penghargaan ini untuk 
memotivasi dan memberikan semangat 
kepada para kontingen serta mahasiswa 
lainnya untuk berprestasi. “Saya ingin para 
mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang un-
ggul, bermanfaat, dan memberi kebanggaan 
untuk dirinya, keluarga, maupun lembaga 
(UIN) ini,” sambung Prof Mukri.

Meski demikian, rektor juga mengingatkan 
bahwa PKM yang perdana untuk Sumatera 
itu menjadi pelajaran dan pengalaman yang 
berharga. “Kita jadi lebih tau dan mengukur 
posisi kita. Ini menjadi pelajaran bersama 
untuk kita. Kegiatan ini juga pengalaman 
baru, kita bisa menambah teman, kenalan 

baru, itu jaringan. Karena jaringan dan perte-
manan itu sangat penting sekali,” terangnya 
dihadapan kontingen.

Belajar dari pengalaman tersebut, rektor 
bersama jajaran ke depannya akan mer-
encanakan penjaringan dan penyeleksian 
minat bakat mahasiswa ini untuk lebih baik 
lagi. Selain itu, ia pun menegaskan akan 
menambah sarana dan prasarana olahraga 
maupun bidang minat bakat lainnya. 

“Tahun ini insyaallah di bangun Wall Climb-
ingdan penambahan sarpras olahraga. Tahun 
depan ada 2 prioritas yang akan di bangun. 
Pertama,student center yang di dalamnya juga 
ada sport center. Kemudian yang kedua akan-
dibangun juga gedung parkir,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Rektor III Bidang Ke-
mahasiswaan dan Kerjaasam Prof Dr Syaiful An-
war MPd memaparkan akan menggaet beberapa 
pihak guna meningkatkan prestasi mahasiswa. 
“Kita berencana akan menggandeng KONI serta 
beberapa organisasi profesional untuk melatih 
dan membina mahasiswa kita,” jelasnya.

Pada PKM tersebut, UIN Raden Intan 
Lampung berhasil membawa 14 medali 
yang terdiri dari 3 emas,  6 Perak, 5 perunggu 
dan menduduki posisi ke 4 dari 20 PTKIN 
yang turut serta pada even tersebut. UIN 
Lampung mengirim 56 atlet/peserta lomba 
yang mengikuti 22 dari 50 cabang yang di 
perlombakan. n

REKTOR BERI 
PENGHARGAAN 
KEKONTINGEN 

PKM

Rektor UIN saat melepas 
kontingan PKM ke 
Palembang, Jumat (5-10)
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MahasiswaUIN Raden 
Intan antusias ikuti 
Rektor  Cup 2018 

yang diselenggarakan di ling-
kungan UIN pada 7-9 Desember 
2018. Lebih dari 300 mahasiswa 
tercatat ikuti 8 cabang yang 
diperlombakan.

8 cabang tersebut yaitu 
Musabaqah Tilawatil Quran; 
Musabaqah Hifdzil Quran 5 
dan 10 Juz; Musabaqah Syar-
hil Quran; Kaligrafi Naskah 
dan Dekorasi ; Musabaqah 
Kar ya Tulis Quran; Debat 
Bahasa Inggris dan Bahasa 
Arab; Olahraga (Futsal, Voli, 
Badminton dan Tenis Meja); 
dan Solo Song.

Rektor UIN Prof Dr Moh 
Mukri MAg pada pembukaan 
Rektor Cup ini  mengatakan, 
kegiatan tersebut ditujukan 
untuk menggali bibit unggul 
dan prestasi mahasiswa. “Kita 
(UIN) tidak hanya harus cerdas 

secara intelektual tetapi juga 
secara spiritual dan emosional. 
Tubuh ini pun harus tumbuh 
sehat,” kata rektor dihadapan 
peserta Rektor Cup 2018, Jumat 
(7/12) pagi.

Prof Mukri mengingatkan 
kepada peserta untuk menjun-
jung tinggi sportivitas. “Saya 
pesankan agar sportivitas harus 
dijunjung tinggi. Tanpa sport-
ivitas, setiap pertandingan akan 
kehilangan makna (olahraga 
atau pertandingan) itu sendiri,” 
ujarnya.

Setelah membuka kegia-
tan, Rektor juga menyerahkan 
fasilitas sarana prasana ke per-
wakilan UKM secara simbolis. 
Sarana prasarana ini ditujukan 
untuk menunjang kegiatan 
mahasiswa. “Kita tidak hanya 
membangun secara fisik, sarana 
prasarana, tetapi juga mem-
bangun SDM yang unggul,” 
tambahnya. 

MAHASISwA 
ANTUSIAS 

IKUTI 
REKTOR cUP

Rektor UIN 
Prof. Mukri 
membuka 
kegiatan 
Rektor Cup 
2018, Jumat 
(7-12)
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UKM Maharipal  UIN 
Raden Intan bersama 
Pusat Koordinasi Daerah 

(PKD) Mahasiswa Pencinta Alam 
(Mapala) Lampung kembali turun 
pada aksi kemanusiaan di Provinsi 
Lampung. Kali ini, mereka meny-
erahkan bantuan kepada korban 
banjir bandang di Desa Umbar, 
Kecamatan Kelumbayan, Kabu-
paten Tanggamus.

Banjir yang terjadi pada Rabu, 
7 November 2018, menghantam 
3 pekon. Menurut informasi 
yang di dapat, setidaknya 114 
rumah rusak berat, 174 rusak 
ringan, dan 22 rumah hancur 
tanpa bekas di terjang derasnya 
arus luapan air.

Pada kegiatan itu, UKM Maha-
ripal yang merupakan salah satu 
anggota PKD turut mendelegasi-
kan anggotanya. Ketua Umum 
Maharipal Miftahul Sobri menu-

turkan, Maharipal bukan hanya 
menugaskan anggotanya dalam 
penyerahan bantuan yang bersifat 
materil, namun juga moril.

“Kawan-kawan di lapangan 
telah diminta tidak hanya me-
nyerahkan bantuan, namun juga 
memberikan sedikit tenaganya 
untuk bergotong royong dan 
bercengkrama dengan warga 
sekitar. Karena bantuan yang 
bersifat moril juga dibutuhkan 
oleh saudara-saudara kita,” tutur 
Sobri, Kamis (22/11).

Sobri pun menyampaikan, 
PKD melakukan penggalangan 
dana tahap kedua untuk turun 
kembali ke lokasi bencana. Ta-
hap pertama, PKD telah turun 
selama sepekan, 12-17 Novem-
ber 2018. “Sekarang kami (Ma-
haripal bersama PKD Lampung) 
sedang melakukan penggalan-
gan dana untuk turun di tahap 

berikutnya,” tambahnya.
Salah Satu anggota UKM Ma-

haripal Ali Agustian mengatakan, 
lambatnya bantuan dari pemer-
intah juga menjadi keluhan bagi 
warga Kelumbayan. “Seorang 
Ketua RT setempat mengatakan, 
belum ada respon positif dari 

Pemerintah hingga kami sampai 
dilapangan (12/11), kami sebagai 
relawan tentu berharap bantuan 
itu datang secepat mungkin, se-
bab banyak sekali warga yang ru-
mahnya tidak layak huni bahkan 
tidak lagi memiliki tempat tinggal,” 
pungkas Ali. n

Hu ma s  U I N  R I L  – 
Selang beberapa 
hari atas prestasi 

dari UKM Pencak Si-
lat ,  U K M  In ka i  U I N 
Raden Intan Lampung 
juga meraih 7 medali 
di kejurnas AFE KA-
RATE IYOS FESTIVAL 
yang berlangsung di 
Cibubur, Jakarta, pada 
1-2 Desember 2018. 
Peserta pada kejurnas 
ini berjumlah 546 atlet 
yang terdir i  dar i  31 
kontingen.

D a r i  7  a t l e t  y a n g 
dikirim UKM Inkai, 7 
medali juga yang diraih 
terdiri atas 4 emas dan 
3 perak. Adapun atlet 
yang mendapat emas 
yaitu Ahmad Mucklisin 
mahasiswa prodi Hukun 

Tata Negara (kategori Kata 
Perorangan Putra Senior); 
Evi tamara mahasiswa prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris 
(kategori Kata Perorangan 
Putri Senior); Yusuf Arief Sena 
Kurniawan mahasiswa prodi 
Psikologi Islam(kategori 
Kumite Perorangan Under 
21); dan Mefta Setiani maha-
siswa  prodi Psikologi Islam 
(kategori Kumite Perorangan 
Putri Under 21).

Sedangkan perak diraih 
oleh Mahfud Solahudin ma-
hasiswa prodi Pendidikan 
Agama Islam (kategori Kumite 
Perorangan Putra Under 21); 
Adi Ansori mahasiswa prodi 
Pendidikan Bahasa Inggris 
(kategori Kumite Perorangan 
Putra Under 21); dan Sonia 
Osella mahasiswa prodi pen-
didikan Matematika (kategori 
Kumite Perorangan Putri Un-
der 21).

Mahfud Solahudin yang 
juga Ketua Umum Inkai ini 
merasa bangga bisa unggul 
dalam kejurnas tersebut. Ia 

sebelumnya tidak menyangka 
semua atlet dari UIN Lampung 
bisa dapat medali mengingat 
jumlah yang cukup banyak 
dan cukup berat.

“Alhamdulillah kami sangat 
bersyukur atas capaian ini dan 
saya berharap kepada teman-
teman untuk tetap semangat 
latihan karena masih banyak 
lagi even-even kejuaraan yang 
akan diikuti,” ujar peraih med-
ali perak ini kepada Humas 
UIN, Selasa (4/12/2018).

Sivitas UIN pun merasa 
bangga atas prestasi yang 
terus didapat oleh mahasiswa 
baik yang bersifat akademik 
maupun non-akademik. Sep-
erti yang disampaikan Kepala 
Biro AAKK Drs Jumari Iswadi 
MM, ia menyampaikan apre-
siasi atas prestasi yang diraih 
UKM Inkai. “Semoga pengem-
bangan prestasi mahasiswa ke 
depan lebih banyak dan lebih 
baik lagi,” lugasnya. n

UKM MAHARIPAL TERJUN kE LokASI BENcANA

UKM INKAI RAIH 7 MEDALI PADA kEjUrNAS DI jAkArTA
Amar Cahyadi (kiri) bersama 
pelatihnya Cahniyo Wijaya 
Kuswanto usai penyerahan 
medali, Jumat (30-11).

Tim Atlet UKM INKAI 
usai penyerahan medali 
pada kejurnas karate di 
Jakarta, Minggu (2-12). 

Tim PKD dan UKM Maharipal 
bersama warga setempat 
membersihakan puing-puing 
di lokasi bencana. 

Tim PKD dan UKM Maharipal 
memberikan bantuan di 
lokasi bencana, Kelumbayan, 
Tanggamus.






