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salam redaksi

Assalamu’alaikum wr. wb.

A

hamdulillah segala puji bagi AllahSWT, atas
berkat rahmat danhidayah-Nya majalah ini
kembalihadir di tangan pembaca. Salawatserta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan dan tauladan kita Rasulullah SAW.
Semoga kita istikomah mengikuti sunah-sunahnya
danmendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amiin.
Kehadiran majalah ini tentu selalu dinanti baik
oleh sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung
maupun masyarakat luas. Tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa memperbaharuiinformasi.
Berdasarkan hasil rapat redaksi, majalah edisi
pertama di tahun 2019 ini kami mengangkat tema
UIN Menuju Universitas Bereputasi.
Tema ini diangkat sesuai dengan fokus Rapat
Kerja UIN Tahun 2019. Semangat dari tema ini
ialah untuk memotivasi dan membangun optimisme sivitas akademika UIN Raden Intan untuk
akselerasi akreditasi menuju universitas bereputasi.
Pada konten Laporan Utama di edisi kali ini,

kami menggulas dan membahas seputar rapat
kerja UIN dan Forum Dekan Dakwah PTKIN SeIndonesia, dimana UIN Lampung sebagai tuan
rumah penyelenggara. Kemudian, seperti edisi
sebelumnya, kami menyajikan berita dan informasi
mengenai aktifitas di kampus, baik itu yang bersifat
akademik maupun non-akademik serta sejumlah
kegiatan mahasiswa.
Kami pun menyadari jika majalah ini belum
sesuai dengan ekspektasi para pembaca. Untuk itu
kami menerima kritik dan saran yang bisa disampaikan melalui email redaksi@radenintan.ac.id
agar edisi berikutnya bisa lebih baik.
Semoga majalah ini bermanfaat bagi semua.
Tidak hanya majalah, pembaca juga bisa memperbaharui informasi tentang UIN Raden IntanLampung melalui laman www.radenintan.ac.id dan
media sosial resmi UIN. Akhirnya, kami mengucapkan selamat menikmati dan selamat membaca!
Wassalamu’alaikum wr. wb.

editorial
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Akselerasi Akreditasi Menuju
Universitas Bereputasi

P

ada Rapat Ker
ja (Raker) UIN
R aden I nta n
Lampung 2019 yang
berlangsung di Ban
dar Lampung – Ban
du ng, 18 -22 Maret
2019, U I N fok u s
mengambil tema Akselerasi Ak reditasi
dan Inova si Bi sni s
Menuju Universitas
Bereputasi.
Fokus ini senantia
sa tanggap terhadap
perubahan dan kebu
tuhan masyarakat,
serta selalu berupaya
memperba i k i ber
baga i kek u ra nga n
u nt u k men i ng k at
k a n mut u menuju
lebih baik. Amanah
Renca na St rateg i s
(Renstra) UIN Raden
Intan Lampung ta
hun 2017-2021, yaitu
mencetuskan lang
kah strategis menuju
perguruan tinggi be
reputasi.
UIN bertekad untuk mewujudkan
green campus, menghasilkan sum
ber daya manusia (SDM) yang ung
gul dan berdaya saing tinggi diting
kat nasional tahun 2021, memasuki
daya saing Asia tahun 2025, serta
bersaing di tingkat internasional
tahun 2035, dibuktikan tercatat da
lam rangking dunia. Untuk mewu
judkan tekad tersebut, diperlukan
komitmen penuh seluruh warga
UIN yang berpijak pada nilai-nilai
keislaman dan berkiprah dalam
pilar intellectuality, spirituality,
dan integrity.
Seperti dikatakan oleh Rektor
UIN Prof Dr Moh Mukri MAg pada
pembukaan raker, kerja dan kiner
ja dar i set iap u n it ker ja har us
dievaluasi dan direncanakan agar
bisa lebih baik. Hal ini tentunya
untuk akselerasi akreditasi menuju

universitas bereputasi.
Reak red itasi yang d i laku kan
oleh setiap prodi juga menunjuk
kan tren positif. Nilai akreditasi
tersebut meningkat dan hampir
setengah dari prodi yang ada di
UIN terakreditasi A. Ini juga sebagai
motivasi dan rasa optimis bersama
untuk lembaga agar akreditasi per
guruan tinggi (APT) juga mendapat
nilai A.
Akreditasi unggul ini dapat diwu
judkan melalui komitmen bersama
dalam melaksanakan renstra dan
mengukur capaian setiap semester
melalui cara kerja yang terdoku
mentasikan secara lengkap. Tolak
ukur untuk mencapai ini ialah
dengan Indeks Kinerja Utama (IKU)
yang harus berdampak pada insti
tusi dan multy effect serta menjadi
komitmen semua pimpinan untuk

mencapainya.
Sebagai perguruan tinggi yang
menyandang Badan Layanan Umum
(BLU), UIN juga terus berinovasi
dalam hal pengembangan bisnis.
Pengembangan inovasi bisnis ini
tentunya terencana (by desig n)
d engan memanfaatkan aset UIN
Raden Intan secara maksimum
u nt u k mendata ng k a n ma n faat
yang dapat mendukung kegiatan
tridarma perguruan tinggi.
Dengan berbasis agama, U IN
Raden Intan memilik i distingsi
sebagai institusi pendidikan tinggi
yang tidak hanya berorientasi
kan pada duniawiyah, tetapi juga
ukhrawiyah. Kemud ia n, sela i n
peningkatan mutu SDM, sarana dan
prasarana juga terus ditingkatkan
untuk mencapai target perguruan
tinggi bereputasi.
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Penyerahan
hasil raker
oleh Ketua Tim
Perumus Dr.
Sudarman, MA
kepada Rektor
UIN Prof. Dr.
Moh. Mukri,
M.Ag, Kamis
(21-3).

Prof. Dr. Nur Syam
(kiri) memberi
pemaparan pada
raker UIN 2019,
Senin (18-3).

laporan utama

laporan utama
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Raker UIN 2019 Keluarkan

4 Rekomendasi

R

apatkerja (raker) UIN
Raden Intan Lampung
Tahun 2019 keluarkan
4 rekomendasi. Kesimpulan
da n rekomendasi ter sebut
d i baca kan oleh Ket ua T i m
Perumus Raker Dr Sudarman
MA di lokasi raker, Bandung,
Kamis (21/3).
Rekomendasi tersebut per
tama, raker UIN Tahun 2019
merupakan momentum stra
te g i s u nt u k me ny a m a k a n
frekuensi, percepatan pengua
tan lembaga menuju akredi
tasi unggul. Kedua, pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU)
masing-masing unit kerja mer
upakan pekerjaan kolektif yang
memerlukan sinergi seluruh
unit kerja di lingkungan UIN
Raden Intan Lampung.
Ketiga, pengembangan
i novasi bisnis harus dimulai
secara terencana dan by de
sain. Dan keempat, setiap unit
kerja menyusun program kerja
prioritas, ter u kur, berkesi
nambungan dan berorientasi
pada pencapaian target IKU
untuk mewujudkan akreditasi
unggul, untuk mencapai target
perguruan tinggi bereputasi.
Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri
MAg merasa bersyukur atas ha
sil raker tersebut. Menurutnya,
raker tersebut menunjukkan
komitmen dari setiap unit kerja
dan kebersamaan keluarga be
sar UIN Raden Intan.
Prof Mukri pun berharap,
I K U da r i set iap u n it ker ja
dapat berjalan dengan baik.
“Penandatanganan IK U i n i
mer upa kan kom it men k ita
bersama. Semua bertanggung
jawab akan terwujudnya dan
terimplementasikannya IKU
tersebut,” lugasnya.
Ia pun mengingatkan kepada

sivitas UIN untuk dapat menye
suaikan dengan perkembang
an zaman yang begitu cepat.
Selain itu, rektor mengajak
sivitas UIN untuk saling du
kung dan menguatkan.
“Tidak ada lagi ego. Jangan
jalan sendiri-sendiri. Kita harus
bersinergi, bergandeng tangan
untuk merespon perubahan
yang cepat ini dan memajukan
lembaga,” pungkasnya.

Tantangan dan Solusi
Pengembangan PTKIN
Sebelumnya, Senin (18/3),
GuruBesar Bidang Sosiologi
UIN Sunan Ampel Surabaya
Prof Dr Nur Syam menyam
paikan materi pada raker UIN
Raden Intan di kampus setem
pat, Bandar Lampung. Mantan
Sekretaris Jenderal Kemente
rian Agama ini memaparkan
materi tentang tantangan dan
solusi bagi pengembangan
Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (PTKIN) di masa
depan.
Da la m papa ra n nya, P rof
Nur Syam menjelaskan, di era
teknologi saat ini akan memak
sa semua institusi berubah,
ba i k bida ng sosia l , ekono 
mi, pendidikan dan bahkan
agama. “Akan terjadi disrupsi
pendidikan dan juga agama.
Guru atau dosen akan diganti
kan oleh sistem aplikasi mesin
tek nolog i. M i sa l nya r uang
guru sudah menjadi pilihan
pembelajaran,” terangnya.
Ia berpesan agar PTKIN ter
masuk UIN di dalamnya, harus
mempersiapkan perubahan
kurikulum secara mendasar.
“Tahun 2025 adalah tahun me
masuki era revolusi industry
4.0 sesungguhnya. Dan jika hal
ini dipadukan dengan RPJMN

2019-2024, yaitu peningkatan
kual itas pend id i kan, maka
yang harus dipersiapkan ialah
pengem bangan k u r i k u lu m
dan penguatan kualitas pen
didikan,” ungkapnya.
Tantangan lain yang dipa
parkan Prof Nur Syam dian
taranya yaitu peni ngkatan
kualitas kelembagaan, akredi
tasi lem baga, ser ta da l a m
keh idupa n berba ng sa d a n
bernegara seperti radikalisme
agama. Menurutnya, tantang
an ini merupakan tugas dan
tanggung jawab bersama un
tuk diselesaikan.
“ K ita har us memperk uat
jejar i ng ba i k dengan loka
litas maupun internasional.
K ita optimalkan kerjasama
d engan pemerintah daerah
dan instansi terkait yang dapat
mendukung upaya menjemput
era pendidikan berkualitas,”
imbuhnya.
Kemudian, kerjasama inter
nasional diperlukan untuk
menjadikan PTKIN Go Inter
national. “Kerjasama di atas
kertas harus diak hiri men
jadi kerjasama proaktif untuk
memperkuat posisi PTKIN di
tengah gerakan internasional
isasi,” tambahnya.
Dibidang sosial, Prof Nur
Syam mengingatkan bahwa
Indonesia merupakan negara
yang sangat multikultur. “Meski
ada upaya-upaya untuk mem
buat kita bercerai berai. Kita
tetap harus kokoh dalam Bhin
neka Tunggal Ika. Mari jaga
Islam moderat atau moderasi
beragama,” pungkasnya.
Raker ini di hadiri rektor
bersama unsur pimpinan lain
nya, tenaga pendidik, dan staf
tenaga kepend id i k a n d a r i
setiap unit kerja.
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Ditjen Pendis Siap Bantu

Pengembangan Kewirausahaan

D

i rek torat Jendera l ( Dit jen)
Pend id i kan Islam (Pend is)
Kementerian Agama RI siap
bantu dan arahkan pengembangan
kew i rausahaan U IN Raden Intan
Lampung. Hal ini disampaikan oleh
Sekretaris Ditjen Pendis Dr Imam
Syafei MPd saat menutup rapat kerja
(raker) UIN Tahun 2019 di Bandung,
Kamis (21/3) malam.
Ia berbagi pengalaman dari pondok
pesantren yang berhasil menjalankan
wirausaha. Menurutnya, selain un
tuk pengembangan Badan Layanan
Umum (BLU) UIN, kewirausahaan
ini perlu juga didorong kepada ma
hasiswa.
“Semua mahasiswa adalah orangorang hebat. Kita ingin semua jadi
orang hebat, bagaimana lahir-lahir
entrepreneur,” kata Imam yang juga
Dewan Pengawas BLU UIN Raden In
tan Lampung ini.
Kemudian ia mengajak sivitas UIN
untuk berubah dan memiliki cita-cita
besar. “Kita harus cepat merespon
segala perubahan. Dan pemimpinpeminpin besar, punya cita-cita besar
(juga),” lanjutnya.
Imam juga menyampaikan tiga man
dat Menteri Agama yaitu terkait dengan
moderasi beragama, memperkuat ke
bersamaan dan integrasi data. Selain
itu, mantan Direktur Pendidikan Agama
Islam Ditjen Pendis ini juga berpesan
untuk berpikir positif dan menginfor
masikan kebaikan khususnya terkait
dengan profesi di lingkungan UIN.

faatkan aset-aset UIN lainnya seperti
bangunan (lama) yang berada di Ka
liawi (Bandar Lampung),” ujarnya.
Selain itu, UPT Pusat Pengembangan
Bisnis bersama UPT Pusat Pengem
bangan Kewirausahaan dan Karir UIN
Raden Intan akan membuat sejumlah
pelatihan kewirausahaan
kepada maha

Tinggal digerakkan bersama,” kata
Prof Mukri di lokasi raker.
Menurutnya, adanya UPT ini dan
pengembangan inovasi bisnis bersifat
terencana. “Mulai tahun ini lebih by
desain dari sebelumnya yang bersifat

siswa. “Kita ingin mahasiswa ketika
lulus tidak lagi pegawai minded tetapi
enterpreneur minded,” imbuh Heni.
Sejalan dengan itu, Rektor UIN
Prof Dr Moh Mukri menyampaikan,
dengan adanya UPT bisnis tersebut
diharapkan mampu meningkatkan
pendapatan bagi UIN Raden Intan.
“Ini sedang kita praktekkan (bisnis).
Kalau ini sudah berjalan, kesejahtera
an meningkat. Tim pengembangan
(bisnis) sudah ada, model udah ada.

sporadis (pengelolaan bisnis). Kalau
ini sudah berjalan, tidak boleh ada
orang (pegawai) yang d i bayar d i
bawah UMR,” tegas Rektor.
Dalam kesempatan tersebut, hadir
juga General Manager Griya Univer
sitas Brawijaya Malang Aria Fikri
yah MTP. Aria memaparkan tentang
pengelolaan dan inovasi bisnis di
perguruan tinggi. Ia juga mencontoh
kan pengembangan bisnis yang telah
dilakukan di lembaganya tersebut.

Sekretaris Ditjen Pendis Dr. Imam
Syafei, MPd, saat menyampaikan
sambutan dan menutup raker UIN
tahun 2019, Kamis (21-3).

Siapkan Inovasi Bisnis
Dengan status perguruan tinggi
sebagai Badan Layanan Umum (BLU),
UIN Raden Intan siap mengembang
kan sejumlah bisnis. Tidak hanya be
reputasi dalam akademik, tetapi UIN
juga akan bereputasi dalam bisnis.
Demikian disampaikan Kepala UPT
Pusat Pengembangan Bisnis UIN Dr
Heni Noviarita saat raker, Rabu (20/3).
“Dalam waktu dekat kita (UIN) akan
kembangkan wisma dan auditorium
di Labuhan Ratu. Kemudian meman

laporan utama
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UIN Targetkan
10 Besar Kampus

Hijau

Dari kiri,
Kabag Umum
UIN, Rektor
UIN, Ketua UI
GreenMetric,
Ketua
Pengembangan
Ecocampus UIN
di lingkungan
kampus UIN,
Senin (18-3).

K

etuaTim UI Greenme
tric Prof Dr Riri Fitri
Sari MM mengapresiasi
dan memuji pengelolaan ling
kungan kampus UIN Raden
Intan Lampung. Menurutnya,
potensi kampus UIN ini bisa
berkembang lebih baik dan
hijau lagi.
I a me n g a t a k a n , d e n g a n
potensi yang d i mi l i k i UIN
Lampung, ia yak in UIN da
pat meningkatkan rankingnya
terkait ecocampus. Hal tersebut
disampaikan saat memberikan
pemaparan pada rapat kerja
(raker) UIN Raden Intan tahun
2019 di ruang seminar UIN,
Senin (18/3).
“Dengan melihat secara lang
sung, saya yakin UIN Raden
Intan dapat lebih baik. Apalagi
dengan leadership pak Rektor
dan dukungan seluruh sivitas
UIN,” ungkapnya.
Prof Riri menjelaskan poinpoin yang termasuk ke dalam
penilaian lembaganya itu. Ada
6 bidang yang dinilai oleh UI

GreenMetric, yaitu penataan
dan infrastruktur; energi dan
perubahan iklim; limbah; air;
transportasi; serta pendidikan
dan penelitian.
Dalam raker yang berlang
sung pada 18-22 Maret 2019,
UIN Raden Intan juga memba
has persiapan untuk masuk ke
dalam 10 besar kampus hijau
penilaian UI GreenMetric.
Seperti yang di katakan Re
ktor UIN Prof Dr Moh Mukri
MAg, untuk mencapai kampus
hijau tentunya memerlukan
sejumlah perencanaan dan
persiapan yang matang. “In
syaallah kita akan menuju 10
besar kampus hijau (nasional)
pada tahun (2019) ini,” ung
kapnya.
Salah satu agenda pada raker
2019 ini adalah mematangkan
rencana pengembangan kam
pus hijau (ecocampus). Hal
tersebut didasari oleh visi UIN
yaitu terwujudnya Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lam
pung sebagai rujukan Interna

sional dalam pengembangan
i l mu kei slaman i nteg rat i fmultidisipliner berwawasan
lingkungan tahun 2035.
Menurut Rektor, perlu ke
sadara n da n keber sa maa n
bersama untuk mewujudkan
visi tersebut. Inipun sejalan
dengan sasaran raker 2019
y a k n i d i p e r ole h ny a k e s a 
maan pandangan, semangat
kebersamaan, dan kerjasama
dalam penyelenggaraan pe
layanan di UIN Raden Intan
Lampung.
UI GreenMetric merupakan
lembaga di bawah Universitas
Indonesia yang menilai kam
pus hijau dan ber wawasan
lingkungan di seluruh dunia.
Dari penilaian lembaga ini,
ta hu n 2018 U I N berad a d i
per i ngkat 18 d iantara per
g uruan tinggi se-Indonesia
dan peringkat 337 diantara
perg u r uan t i ngg i d i du n ia
terkait komitmen universitas
terhadap penghijauan dan ke
berlanjutan lingkungan.
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UIN RIL
Tuan
Rumah
Forum
Dekan
Dakwah
Se-Indonesia
U

IN Raden Intan Lampung
kem ba l i d ipercaya se 
bagai tuan rumah per
temuan tingkat nasional. Kali
ini sebanyak 170 orang terdiri
atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua
dan Sekretaris Jurusan Fakultas
Dakwah dan Ilmu Komunikasi
(FDIK)—Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah (FUAD) dari
58 Perguruan Tinggi Keagaman
Islam Negeri (PTKIN) se-Indo
nesia berkumpul pada Forum
Dekan Dakwah dan seminar na
sional dengan tema Media Sosial
dan Perkembangan Teknologi
Komunikasi.
Pertemuan yang dilaksana

kan di Hotel Emersia, Bandar
Lampu ng,pada 26 h i ngga 29
Apri l 2019 ini dibuka secara
resmi oleh Gubernur Lampung,
yang diwakili oleh Staf Ahli Bi
dang Kemasyarakatan dan SDM
Hanibal MH. Dalam sambutan
tertulisnya, Gubernur berharap
dari pertemuan ini menghasil
kan ide-ide, gagasan baru dan
kontribusi nyata yang mampu
memberikan sumbangsih pe
m i k i ra n ya ng berg u na bag i
pembangunan masyarakat dan
negara khususnya dakwah Islam
di Indonesia.
Senada dengan hal tersebut,
Seker tar is Dit jen Pend is Ke 

menterian Agama RI Dr Imam
Syafei MA berpesan agar ke
g iatan i ni dapat mehasi l kan
program-program terobosan dan
gagasan baru, sehingga dapat
meningkatkan kualitas lulusan
Fakultas Dakwah serta dapat
memberikan solusi di tengahtengah masyarakat.
Pada kesempatan yang sama,
Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri
MAg dalam sambutannya menga
takan, perkembangan media
sosial dan teknologi komunikasi
dewasa ini merupakan fenome
na yang menarik. Dia berpesan
agar fenomena ini dapat dipela
jari oleh kalangan akademisi.

laporan utama
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Gubernur Lampung, diwakili oleh Staf Ahli H. Hanibal, SH,
MH, memukul Gong sebagai tanda dibukanya pertemuan
Forum Dekan Dakwah PTKIN se Indonesia, Jumat (26-4).

Rektor UIN Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag saat memberikan
sambutan di Forum Dekan Dakwah PTKIN, Jumat (26-4).

“In i ada lah fenomena yang
menarik yang perlu dipelajari
dan mendapat perhatian dari
Bapak/Ibu peserta forum,” un
gkapnya.
Per temuan kal i i n i mer u
pakan peserta terbanyak dari
pertemuan-pertemuan sebe
lumnya. Hal ini diakui oleh
Ketua Forum Dekan Dakwah Dr
Soiman MAg saat memberikan
sambutan. Dia berharap agar
forum ini dapat menjadi wa
dah berbagi kebaikan dan bisa
memberi manfaat lebih banyak
bagi perkembangan Fakultas
Dakwah.
Sementara itu, Prof Dr Khom

sahrial Romli MSi selaku Dekan
Fa k u ltas Da k wa h dan I l mu
Komunikasi UIN Raden Intan
Lampung menjelaskan bahwa
pertemuan ini bukan hanya
sebagai ajang silaturahmi ru
tinitas antar Pimpinan Fakul
tas Dak wah semata, namun
pertemuan ini memiliki mak
sud dan nilai strategis. Nilai
strategis tersebut diantaranya
membahas dan mendiskusi
kan isu-isu penting yang perlu
direspon oleh pimpinan Fakul
tas Dakwah terkait perkem
bangan sosial, teknologi dan
ilmu pengetahuan yang terus
berubah.

“Melalui pertemuan ini akan
ada nilai tambah yang didapat
untuk penguatan dan penyem
pu r naa n kei l mua n sebaga i
sumbangsih dan wujud tang
g u ng jawab para pi mpi nan
untuk menuju perguruan tinggi
yang unggul,” pungkasnya.
Had i r sebaga i pem bica ra
pada forum dan seminar na
sional itu antara lain Prof Dr
Deddy Mulyana MSi dari Uni
versitas Padjajaran Bandung
dan Prof Dr Andi Faisal MA
dari UIN Syarif Hidayatullah Ja
karta yang juga menjabat Wakil
Rektor IV Bidang Kerjasama di
kampus tersebut.
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Sivitas UIN
Peringati
HAB Ke-73

Rektor UIN Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag saat jadi
pembina upacara HAB ke-73, Kamis (3-1).

kabar kampus

kabar kampus
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S

ivitas Akademika UIN Raden Intan Lampung
peringati Hari Amal Bakti (HAB) ke-73 Tahun
2019 dengan meng i kut i upacara d i Kantor
Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Lam
pung, Kamis (3/1).
Upacara dihadiri oleh seluruh satuan kerja (satker)
Kementerian Agama di Provinsi Lampung. Di upacara
tersebut, Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri MAg bertindak
sebagai pembina upacara.
Dalam amanat nya, Rektor yang mem bacakan
sambutan Menteri Agama mengatakan, “Kita mem
peringati hari bersejarah ini dalam kesederhanaan,
keprihatinan, dan kepedulian untuk membantu
saudara-saudara kita yang terkena dampak dari per
istiwa alam di beberapa wilayah, seperti di Lombok,
Palu, Banten dan Lampung. Seluruh bangsa Indonesia
merupakan satu kesatuan dalam derita dan bahagia,
dalam sukacita maupun dukalara.”
HAB yang mengusung tema Jaga Kebersamaan
Umat, Menteri Agama juga berpesan untuk senantiasa
menebarkan energi kebersamaan, merawat keruku
nan, dan menempatkan diri di atas dan untuk semua
kelompok dan golongan kepentingan.
“Seluruh ASN dan jajaran Kementerian Agama
haruslah menjadi perangkai, penjalin, dan perajut
tenun kebangsaan kita yang bhinneka. Setiap kita
haruslah menjadi teladan dalam kesederhanaan, ke
jujuran, dan keikhlasan memberikan amal bakti bagi
segenap warga negara tercinta,” lanjutnya.
Pada kegiatan itu juga diisi pemberian penghargaan
Satyalencana Karya Satya berdasarkan keputusan
Presiden RI No.122/TK./Tahun 2018 tanggal 6 Novem
ber 2018 tentang pemberian tanda penghargaan yang
ditujukan terhadap pegawai negeri sipil yang telah
mengabdi untuk masa bakti 30, 20, dan 10 tahun
dengan total 69 orang di satker Kementerian Agama
Provinsi Lampung.
Penghargaan Satyalencana diberikan langsung oleh
Rektor UIN didampingi Kepala Kanwil Kemenag Lam
pungDrs H Suhaili MAg. Sehari sebelumnya (2/1), Sivi
tas UIN bersama Satker Kementerian Agama Provinsi
Lampung melaksanakan upacara dan ziarah kubur di
Makam Pahlawan Bandar Lampung.
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UIN Beri Pembekalan Tim
Penerjemah Alquran Ke
Dalam Bahasa Lampung
U
IN Raden Intan Lampung
menggelar kegiatan pem
be k a l a n T i m Pener je 
mah Alquran kedalam bahasa
Lampung di kampus setempat,2226 April 2019. Pembekalan terse
but merupakan tindaklanjut dari
kerjasama antara UIN Raden Intan
Lampung dengan Pemerintah Ka
bupaten (Pemkab) Pringsewu.
Keg iatan pener jemahan
Alquran kedalam Bahasa Lam
pung itu sudah digagas mulaita
hun 2018. Sebelumnya, Pemkab
Pringsewu telah melaksanakan
studi kelayakan melalui Focus
Group Discussion untuk menja
jaki kemungkinan dilaksana
kannya penerjemahan Alquran
kedalam bahasa Lampung ini.
Pembekalan yang berlangsung
selama l i ma har i itu d i bu ka
secara resmi oleh Wakil Rektor
III Prof Dr Syaiful Anwar MPd
mewakili Rektor yang didam
pingi oleh Kepala Bappeda Ka
bupaten Pringsewu Relawan SE
MM.Dalam kesempatan tersebut,
Syaiful menyampaikan bahwa
kegiatan pembekalan ini sangat
penting dilakukan untuk menda
patkan hasil terjemahan yang
baik dan sesuai kaidah.
Ia kembali mengingatkan ama
nah Rektor UIN Raden Intan
bahwa kegiatan penerjemahan
yang akan dilakukan memiliki
nilai strategis karena berfungsi
ganda, yaitu sebagai upaya me
lestar i kan bahasa Lampu ng,
sekaligus sebagai media dakwah
dalam menyebarluaskan nilai-

nilai Alquran kepada masyarakat
Lampung.
Sementara itu, pada kesempat
an yang sama, Relawan meng
harapkan kepada seluruh pe
serta pembekalan untuk bisa
mengikuti kegiatan pembekal
an dengan baik.“Pembekalan
ini mer upakan tahapan pen
ting sebelum para penerjemah
melakukan proses penerjemah
an yang sesungguhnya,” kata
Relawan di ruang rapat Rumah
Jurnal UIN.
Melalui Kepala Bappeda, Bu
pati Pringsewu menyampaikan
bahwa pembekalan ini merupa
kan upaya untuk mendapatkan
hasil terjemahan Alquran yang
ba i k . Oleh k a rena it u , pem
bekalan tersebut sangat penting
karena program penerjemahan
Alquran kedalam bahasa Lam
pung pada hakekatnya meru
pakan upaya membangun per
adaban masa depan. Peradaban
yang dimaksud di sini adalah
peradaban umat manusia yang
dekat dengan nilai-nilai agama
sebagaimana yang tercantum
dalam Alquran.
Kegiatan tersebut diikuti oleh
15 orang peserta yang seluruh
nya mer upakan penutur asl i
bahasa Lampung Pesisir.Selan
jut nya, mereka akan bertugas
menerjemahkan Alquran keda
lam bahasa Lampung.
Diantara peserta pembekalan
adalah Syaiful Hilal dan Rodiyan
syah yang berprofesi sebagai guru
bahasa Lampung di Pringsewu

dan Metro. Kedua aktivis Forum
Komunikasi Guru Bahasa Lam
pung tersebut menyambut baik
kegiatan penerjemahan Alquran
kedalam bahasa Lampung. Bah
kan keduanya berharap besar
kepada UIN Raden Intan untuk
menjadi Pusat Kajian Budaya Lam
pung dengan membuka program
studi bahasa Lampung.
Sela i n mem bek a l i peser ta
dengan teori terjemahan, ilmu
tafsir dan struktur bahasa Lam
pung, kegiatan pembekalan juga
dimaksudkan untuk menyama
kan persepsi terhadap makna
bahasa terjemahan A lquran.
Kegiatan ini menghadirkan pakar
dalam ilmu tafsir dari UIN Raden
Intan Lampung yaitu Dr H Yusuf
Baihaqi MA dan pakar bahasa
Lampung dari Univesitas Lam
pung Dr Farida Ariyani MPd.
Dalam kesempatan itu juga,
akademisi UIN Dr H Abdul Ma
lik Ghozali selaku Ketua Tim
Penyusun menjelaskan bahwa
kegiatan pembekalan itu penting
untukmenghindari terjadinya
salah pemak naan yang bisa
mendistorsi makna Alquran.
Direncanakan, penerjemahan
Alquran kedalam bahasa Lam
pung ini akan berjalan selama 2
tahun, 2019 hingga 2020. Panitia
dan penerjemah optimis bahwa
penerjemahan akan selesai pada
waktu yang telah ditetapkan.
Hasil terjemahan Alquran da
lam bahasa Lampung ini akan
di-launching saat ulang tahun
Kabupaten Pringsewu.
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Ketua Tim Penyusun
Penerjemah AlQur’an ke Dalam
Bahasa Lampung
Dr. H. Abdul Malik
Ghozali, , Senin
(22-4).

Suasana
pembekalan
penerjemahan
Al-Qur’an ke
Dalam Bahasa
Lampung.
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UIN Beri Pelatihan
Kewirausahaan
Ke Mahasiswa
U
IN Raden Intan Lampung
melalui UPT Pusat Pengem
bangan Kewirau sahaan
dan Karir selenggarakan pelatih
an kewirausahaan untuk maha
siswa di ruang seminar rektorat
UIN, Rabu (10/4/2019).
Pelatihan yang diikuti oleh
sekitar 200 mahasiswa dari se
luruh fakultas ini mengambil
tema Pembangunan Inklusif Bagi
Wirausaha Muda di Era Digital.
Hadir sebagai narasumber yakni
Dr Wily Fariyanto MHum dari
Firma Fardalaw Jakarta dan Dr
Solikin M Juhra yang berlatar
belakang Kepala Bank Indonesia
Institute Jakarta.
Wakil Rektor (WR) III Prof Dr
Syaiful Anwar MPd pada kesem
patan tersebut menyampaikan, di
era digital ini perlu mengubah ori
entasi paradigma. Menurutnya, se

lama ini banyak perguruan tinggi
selalu bicara akademik dan teori
tik, namun aspek enterpreneur
kurang mendapat perhatian.
“Kita bersyukur, di UIN Raden
Intan Lampung sudah ada UPT
ya ng mena nga n i kew i rau sa
haan dan karir. Kita berharap,
mahasiswa dan alumni men
jadi pelopor penggerak ekonomi
k erak yatan,” ungkapnya saat
menyampaikan sambutan.
WR III melanjutkan, “sebagai
institusi tentunya kita (UIN) me
nyiapkan alumni yang berkuali
tas dan memiliki skill. Kita ber
harap mahasiswa dan alumni
u nt u k bi sa mengem ba ng k a n
kewirausahaan ini.”
Dengan adanya UPT tersebut,
UIN juga terus berupaya untuk
meny i nergi kan pengembang
an ekonomi dan bisnis dengan

Foto bersama perwakilan pimpinan UIN dengan narasumber, Rabu (10-4).

stakeholder terkait. “Kita men
coba mengubah mindset. Mari
kita bersama mendorong untuk
membuka diri. Karena keilmuan
teoritik ini tidak cukup di era di
gital. Perlu orang terampil dalam
mengembangkan perekonomian
ini. Dan anak muda saat ini lebih
bisa membaca peluang pasar,”
tukas Prof Syaiful.
Pada kesempatan yang sama,
Kepala UPT Pusat Pengembangan
Kew irausahaan dan Karir Dr
Efa Rodiah Nur MH melaporkan,
diselenggarakannya pelatihan
tersebut dilandasi karena maha
siswa sebagai pemegang tongkat
estafet kepemimpinan dan per
ekonomian bangsa. “Maka perlu
perubahan paradigma, dari se
telah lulus kuliah mencari kerja,
tetapi juga bisa menciptakan
lapangan kerja,” katanya.
Pelatihan ini memberikan ke
sempatan kepada mahasiswa
untuk mengembangkan kewirau
sahaan. Tujuan diselenggarakan
nya pelatihan ini diantaranya
yaitu untuk menggali kemampuan
dan memotivasi mahasiswa da
lam bidang kewirausahaan, serta
memberikan pengetahuan dalam
membidik peluang bisnis.
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SPAN-PTKIN 2019,

Pendaftar UIN Lampung
Dari 31 Provinsi

J

a lurSelek si Prestasi
A k adem i k Nasiona l
Perg ur uan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri
(SPAN-PTKIN) resmi di
tutup pada 3 Maret 2019
pukul 23.59. Dari reka
pitulasi tersebut, pendaf
tar UIN Raden Intan Lam
pung mencapai 16924 yang
tersebar atas 31 dari 34
provinsi se-Indonesia.
Rek tor U IN Prof Moh
Mu k r i M A g me r e s p on
d e n g a n r a s a s y u k u r.
“Gra f i k penda f tar U IN
tiap tahun selalu nai k.
Tahun ini, angkanya cu
kup spektakuler. Artinya
UIN Raden Intan Lampung
sudah dikenal masyarakat
dari seluruh Indonesia,”
u ng k apnya saat pema
paran hasil SPAN di Rek
torat UIN, Senin (4/3).
Ta hu n sebe lu m nya ,

pendaftar UIN jalur SPANPTKIN berjumlah 11974
jiwa. Rektor mengatakan,
perkembangan dan kema
juan di UIN merupakan
komitmen dan tanggung
jawab bersama. “Ini tidak
terlepas dari kinerja kita
yang sungguh-sungguh.
Orientasi kita (UIN) adalah
kualitas,” tambahnya.
Hal senada disampai
kan oleh Wa k i l Rek tor
I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga
Dr Sya m s u r i A l i M A g.
Menurutnya, peningkatan
pendaftar ini sangat sig
nifikan. Ia pun berharap
UIN semakin kokoh, ung
gul dan kompetitif.
Dari provinsi seluruh
Indonesia, provinsi yang
belum masuk ke dalam
pendaftar UIN Lampung
yaitu Provinsi Kaliman

tan Utara, Nusa Tenggara
Timur dan Maluku. Secara
stastistik, UIN Lampung
berada dalam 10 besar
jalur SPAN-PTKIN dari 58
PTKIN Se-Indonesia.
Data terakhir sekolah
pendaf tar SPA N-PTK IN
berjumlah 490 sekolah
dari Provinsi Lampung
yang diverifikasi. Jumlah
ini pun meningkat dari
tahun sebelumnya dengan
total 330 sekolah.
Dari jumlah pendaftar
tersebut, kuota UIN untuk
jalur SPAN-PTKIN akan
menampung sekitar 2568
calon mahasiswa. Adapun
peminat program studi
(prodi) terbanyak, secara
t iga besar d iantaranya
yait u prod i Perban kan
Syariah, Manajemen Bis
nis Syariah dan Pendidik
an Agama Islam.
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UIN Siap
Dorong
KH Ahmad
Hanafiah
Jadi Pahlawan
Nasional

U

IN Raden Intan Lampung siap dorong
KH Ahmad Hanafiah menjadi Pahlawan
Nasional. Hal ini mengingat peran dan
kontribusi yang besar dari KH Ahmad Hanafiah
– seorang tokoh ulama dan pejuang dari Lam
pung – yang berjuang melawan penjajah.
Demi k ian diungkapkan oleh Rektor UIN
Prof Dr Moh Mukri MAg saat launching buku
kepahlawanan KH Ahmad Hanafiah yang ditulis
oleh akademisi UIN Prof Wan Jamaludin Z PhD
dan Prof Dr Fauzie Nurdin MS di ruang seminar
UIN, Senin (31/12/2018).
Menurut Rektor, launching buku kepah
lwanan tersebut dinilai sangat strategis. “Kita
menyodorkan literasi (ke masyarakat) yang bisa
dipertanggungjawabkan. Ada sanadnya, ada
transmisi keilmuan,” ujar Prof Mukri.
Terkait gelar pahlawan nasional, rektor meng
ajak stakeholher terkait untuk memperjuang
kan bersama-sama. “Usulan gelar pahlawan
nasional (KH Ahmad Hanafiah) harus by desain.
Kita (UIN) akan perjuangkan. Ini juga harus
diperjuangkan bersama-sama,” ungkapnya
dihadapan pemerintah Kabupaten Lampung
Timur yang mendukung penelitian tentang
KH Ahmad Hanafiah dan undangan launching
buku tersebut.
Hadir juga pada launching buku ini ulama
yang juga tokoh masyarakat Lampung KH Arief
Mahya sebagai narasumber. Sebagai saksi seja
rah, KH Arief Mahya merupakan tokoh pencetus
yang mendorong agar KH Ahmad Hanafiah
dianugerahi gelar pahlawan nasional.
KH Arief Mahya mengaku sudah mengusul
kan gelar pahlawan tersebut kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Delapan
bulan sebelum periode pak SBY berakhir, sudah
saya usulkan gelar pahlawan KH Ahmad Hana
fiah ini. Memang masih sebatas catatan saya dan
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Rektor UIN Prof. Mukri (kedua dari kanan) menyerahkan buku hasil penelitian
akademisi UIN tentang KH. Ahmad Hanafiah kepada Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur.

belum dikaji secara mendalam,” kata
Mustasyar PWNU Lampung ini.
Ada 7 faktor yang diungkap KH Arief
Mahya mengapa KH Ahmad Hanafiah
perlu mendapat gelar pahlawan na
sional. Pertama, KH Ahmad Hanafiah
pejuang yang murni. “Beliau berjuang
karena Allah,” ungkapnya.
Kedua, KH Ahmad hanafiah adalah se
orang yang patriotik. “Sanggup berkor
ban. Sanggup mati demi bangsa, tidak
mementingkan kepentingan sendiri.
Patriotismenya tinggi,” ujarnya.
KH Arief Mahya melanjutkan, “Ketiga,
semangat. Beliau sangat bersemangat.
Keempat, republikan, beliau seorang
republikan dan anti penjajah. Kelima,
sangat berani. Kalo boleh saya juluki
adalah Singa Lampung.”
Kemudian, “Keenam, sangat yakin
dengan perjuangannya. Dan Ketujuh,

beliau adalah lokomotif pasukan fisa
bilillah. Lokomotif perjuangan.”
Sementara Prof Wan Jamaluddin me
neliti tokoh dari Sukadana Lampung
Timur ini dengan mengambil dimensi
intelektual, kepakaran, dan keulamaan.
Saat ini, dari hasil penelitiannya, ia
sudah menghasilkan 2 buku tentang
KH Ahmad Hanafiah yang berjudul
Melacak Jejak Arabia di Bumi Lampung;
Studi Atas Naskah Al-Hujjah Karya K.H.
Ahmad Hanafiah dan Analisis Tekstual
Naskah Sirr Al-Dahr Karya K.H. Ahmad
Hanafiah.
Ada satu buku lagi, diakui Prof Wan
masih dalam proses penyusunan. Ia
menjelaskan pelajaran penting dari KH
Ahmad Hanafiah, yaitu pertama, spirit
intelektualisme dan heroisme. Kedua,
mata rantai sanad keilmuan terkoneksi
tidak hanya ulama Nusantara tapi juga

dunia.
“Buku yang ditulis beliau (KH Ahmad
Hanafiah) kuat secara literasi. Beliau
bukan hanya ulama balik meja, tetapi
juga aksi dilapangan. Beliau yang meng
gerakkan para mujahid melawan penja
jah pada saat itu,” tutur Prof Wan.
Sedangkan Prof Fauzie Nurdin menu
lis buku yang berjudul Biografi, In
telektualisme, dan Heroisme Kiai Haji
Ahmad Hanafiah; Pemimpin Perang,
Ulama, Pemikir dan Pahlawan.
Menurut Prof Fauzie, sosok KH Ahmad
Hanafiah diungkap dalam banyak buku
seperti dalam buku Jenderal AH Nasu
tion. “Dalam buku tersebut, beliau (KH
Ahmad Hanafiah) dikatakan sebagai
pimpinan perang Lampung. Beliau ber
juang dari tentara rakyat bukan tentara
nasional. Beliau berjuang Ikhlas karena
Allah,” terangnya.
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UIN Juarai
Debat Konstitusi

IN Raden Intan Lampung
keluar sebagai juara debat
konst it usi Majel is Per
muswaratan Rakyat (MPR) RI
yang berlangsung di Tanggerang,
Banten, 1-2 Maret 2019.
Debat yang diikuti mahasiswa
Fakultas Syariah (FS) UIN ini
mer upa k a n t i ng k at reg iona l
P rov i n si La mpu ng da n Ba n
ten. Selanjutnya, UIN Lampung
memiliki tiket untuk mengikuti
debat konsitusi tingkat Nasional
pada Agustus 2019.

7.1.1. Dekan FS Dr. Alamsyah,
M.Ag (Kiri) bersama Akademisi
FS dan Tim Debat Konstitusi.
(Dok. Istimewa)

UIN Lampung berhasil ung
gul atas Universitas Lampung
(Unila), Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa (Untirta) Banten, dan
Universitas Pelita Harapan (UPH)
Tangerang Banten. Personil tim
debat UIN terdiri dari Rini Novita
Sari, Eka Kurnia Sari, dan Pang
gih Padila Paramadina.
Rini mengaku haru dan bangga
atas prestasinya yang diraihnya

tersebut. “A l hamdul i l lah, se
gala upaya dan doa yang kami
lakukan selama ini membuah
hasil yang baik,” ujar mahasiswa
prodi Muamalah semester VI itu.
Rini bersama tim menyampai
kan akan tetap berlatih untuk
mempersiapkan debat tingkat
nasional mendatang.
Dekan FS Dr Alamsyah MAg
mengapresiasi atas apa yang
diraih mahasiswanya tersebut.
Dia juga menyaksikan secara
langsung jalannya debat.

Ucapan selamat dan apresiasi pun
mengalir dari sivitas akademika
UIN termasuk Rektor UIN Prof Dr
Moh Mukri MAg. Menurut rektor,
prestasi yang diraih mahasiswa FS
itu membanggakan lembaga.

Kuasai Hukum Islam dan
Hukum Positif
SelainUIN Raden Intan Lam
pung, dalam debat kontitusi MPR
RI 2019, ada dua UIN lagi yang
keluar sebagai juara regional
dan maju ke tingkat nasional.
UIN tersebut yaitu UIN Sunan
Gunung Djati Bandung sebagai

juara 1 wilayah Jawa Barat dan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai juara 1 wilayah Jawa
Tengah - Yogyakarta.
Alamsyah juga menyampaikan
hal terkait mahasiswa FS yang
mampu mengungguli mahasiswa
ilmu hukum di perguruan tinggi
umum. “Salah satu faktornya
adalah kemampuan plus yang
d i m i l i k i ma hasi s wa syar ia h
yang dibekali kemampuan ilmu
hukum Islam sekaligus teori ilmu
hukum atau hukum positif. Dua
bidang ilmu hukum inilah yang
saling memperkuat argumentasi
mahasiswa syariah dalam acara
debat konstitusi,” katanya, Senin
(4/3).
Di samping itu, Dekan FS ini
juga mengatakan bahwa kualitas
perkuliahan FS di PTKIN lebih
unggul. “Lebih unggul dari segi
kualitas penguasaan hukum dan
lebih mendalami aspek religius
juga,” tambah Alamsyah.
Pelatih tim debat konstitusi
UIN Lampung Yasin Al Arif MH
menyatakan hal serupa. Ia men
gatakan bahwa hukum Islam
juga menjad i sumber hu kum
positif Indonesia. “Jadi tidak
boleh kita mengenyampingkan
hukum Islam. Sehingga dalam
materi debat saya selalu meng
i ngat kan peser ta (t i m debat)
untuk membawa kaidah Ushul
Fiqh sebagai landasan berfikir,”
terang Yasin.
Ia melanjutkan, “Terlebih kita
dari Fakultas Syariah tentu harus
membawa hukum Islam itu seba
gai pondasi berfikir yang dikait
kan dengan hukum positif.”
Kemudian, akademisi FS ini
memaparkan terkait alasan tim
asuhannya tersebut dapat me
nang lomba. “Prosesnya dengan
latihan, berdoa dan kerja keras
untuk memahami setiap mosi

akademika

Edisi XXI tahun 2019

Dosen dan Mahasiswa

PPs UIN Sampaikan
Materi Pada
Dua Universitas
Negeri di Malaysia
Mahasiswa Magister Ekonomi
Syariah presentasikan makalah di
UiTM Malaysia.

A

kademisiUIN Prof Dr
Tulus Suryanto MM
Akt CA beserta dosen
dan ma hasiswa Prog ram
Pascasarjana (PPs) UIN Raden
Intann Lampung Prodi Magis
ter Ekonomi Syariah (MES)
melaksanakan agenda tahu
nan prodi yaitu visit academic.

Visit academic tahun ini dilak
sanakan di USM (Universiti
Sains Malaysia) dan di UiTM
(Universiti Teknologi Mara)
Cawangan Pu lau P enang,
Malaysia.
Dalam kunjungannya di
USM, Prof Tulus yang secara
k husus diundang sebagai
pembicara utama menyam
paikan ceramah akademik
tentang tehnik penulisan
i nter n at iona l ac adem ic
writing untuk publikasi
internasional bereputasi.
Selain itu, dalam kesem
patan yang sama Ketua
Prodi MES UIN ini juga
melakukan penanda
tanganan Letter of
Intens (LoI) dengan
I s l a m ic De ve lop 
ment Management
Studies-Universiti
Sa i ns Ma laysia
(ISDEV-USM).
LoI ini meru
pa k a n keter
tarikan kedua
belah pihak
dalam bi
dang dian
taranya
peneli
tian ber
sama,
per t u 
karan

dosen dan mahasiswa, ko
laborasi penyelenggaraan
simposium atau konferensi,
dan kolaborasi publikasi ter
indeks internasional berepu
tasi yang dapat dikembang
kan melalui kerjasama.
Di UiTM, selain Prof Tu
lus memberikan ceramah
akademik terkait pentingnya
teknologi dalam menopang
kemajuan perekonomian,
mahasiswa MES juga ikut ber
partisipasi dalam konferensi
internasional yang bertema
cultivating creativity and
innovation through digital
transformation. Mahasiswa
MES UIN yang terdiri dari
Basrowi, Julianas, Anita Wu
landari, dan Pertiwi Utami
mempresentasikan makalah
tentang Perkembangan Fin
tech Di Indonesia: Fenomena
Distruptive Teknology Dan
Analisis Risiko.
Di samping itu, mahasiswa
juga melihat beberapa apli
kasi program komputer yang
s ud a h mu l a i d iterapk a n
antara lain aplikasi untuk
mempermudah perhitungan
kewajiban zakat dan pajak
yang d i bebankan kepada
warga negara di Malaysia,
serta program TI yang sedang
dikembangkan UiTM dalam
bidang perekonomian.

Prof. Tulus presentasikan materi di
UiTM Malaysia.
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Foto bersama
jajaran pimpinan
FTK, dosen Prodi
Pendidikan Fisika
dan narasumber.
(Dok. Istimewa)

P

FTK Kembangkan
Instrumen
Pembelajaran

rod i Pend id i kan Biolog i
Fakultas Tarbiyah dan Kegu
ruan (FTK) UIN Raden Intan
Lampung gelar seminar nasional
dan workshop tentang pengem
bangan instrumen pembelajaran
di GSG UIN, Senin (22/4/2019).
Tema yang diangkat pada semi
nar ini yaitu Pembelajaran dan
A sesmen Beror ientasi H i g her
Order Thinking Skills (HOTS) da
lam Menyongsong Transformasi
Sosial di Era Revolusi Industri 4.0.

Sedangkan tema workhsop yaitu
Pengembangan Instrumen Berba
sis Higher Order Thinking Skills.
Wakil Dekan I FTK Prof Dr Nir
va Diana MPd mewakili Dekan
dalam sambutannya mengapre
siasi kegiatan tersebut. “Dalam
menghadapi revolusi industi 4.0,
membutuhkan orang berpikiran
Higher Order Thi nk i ng Sk i l ls.
Para mahasiswa yang hadir di sini
nantinya akan menjadi pendidik,
dan tentunya ilmu ini sangat ber

guna,” ujarnya.
Sebagai salah satu tim penyusun
soal untuk ujian Kepala Sekolah
dan Pengawas di Kementerian Pen
didikan Nasional, Prof Nirfamen
jelaskan bahwa soal ujian tersebut
berorientasi HOTS. “Ketika para
mahasiswa lu lus dan menjad i
guru, maka sistem dan evaluasi
(HOTS) ini sangat dibutuhkan,”
terangnya.
Narasumber pada kegiatan ini
yaitu Supr iyad i MPd dari UIN

akademika
Raden Intan Lampung dan Dr Ana
Ratna Wulan MPd dari Universi
tas Pendidikan Indonesia.
Dikesempatan yang sama, Ketua
Prodi Pendidikan Biologi Dr Bam
bang Sri Anggoro MPd mengata
kan, materi ini nantinya diharap
kan bisa memberi penilaian yang
baik dalam melaksanakan proses
pembelajaran di kelas.
Seminar nasional ini merupa
kan agenda tahunan yang sudah
berjalan di tahun kedua. Kegiatan
tersebut dihadiri oleh mahasiswa
prod i pend id i kan Biolog i dan
dosen di lingkungan FTK UIN
Raden Intan Lampung.
Peran Saintis Muda
Dikegiatan berbeda, Prodi Pen
didikan Fisika FTK juga gelar
seminar nasional yang
berjalan di Aula Ge
dung Dosen FTK,
R a bu (24 /4).
Tema yang
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diangkat pada seminar ini yaitu
Peran Saintis Muda dalam Mengem
bangkan Teknologi Pendidikan dan
Sains di Era Milenial.
Seminar ini dibuka langsung
oleh Dekan FTK Prof Dr Chairul
Anwar MPd. Dalam sambutannya,
Dekan mengapresiasi kegiatan
tersebut. “Dalam menghadapi
revolusi industi 4.0, masyarakat
membutuhkan karakter, kom
petensi, dan literasi yang baik,
maka seminar pendidikan ini
sejalan dengan itu. Para maha
siswa yang hadir di sini nantinya
akan menjadi pendidik, dan ten
tunya ilmu ini sangat berguna,”
ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua
Prodi Pendidikan Fisika Dr Yuber
ti MPd mengatakan bahwa tujuan
diadakan seminar ini adalah un
tuk meningkatkan kekeluargaan
antar sivitas akademika di ling
kungan Prodi Pendidikan Fisika
FTK dan juga diharapkan mampu
menciptakan pendidik yang ber
pera n a k t i f mengem ba ng k a n
teknologi pendidikan dan sains
di Era Milenial.
Narasumber pada kegiatan ini
yaitu Dr Eko Setiawan MPd dari
U I N Mau l a na Ma l i k I bra h i m
Malang. Seminar nasional ini
merupakan agenda tahunan yang
sudah berjalan di tahun kedua.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh
mahasiswa Prodi Pendidikan
Fisika, alumni, dan dosen
di lingkungan FTK
UIN Raden Intan
Lampung.

Ketua Prodi
Pendidikan Biologi
memberikan karya
mahasiswa ke
Wakil Dekan I FTK.
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Forum PTIPD
PTKIN Rancang
Master Plan IT
K

ementerian Agama RI
melalui Direktorat Jen
dera l Pend id i k a n Is 
lam (Ditjen Pendis) mengapre
siasi forum Pusat Teknologi
I nformasi dan Pangkalan Data
(PTIPD) Perguruan Tinggi Ke
agamaan Islam Negeri (PTKIN)
Se-Indonesia.
Hal ini disampai kan oleh
Di rektur Perg ur uan Ti ngg i
Keagamaan Islam (PTKI) Ditjen
Pendis Kementerian Agama
Prof Dr M A rskal Sal i m GP
MAg pada forum tersebut di

Jakarta, Rabu (13/3/2019). “Fo
rum (PTIPD) ini merupakan
kolaborasi yang sangat pen
ting, karena kita sudah berada
di era revolusi 4.0 dan smart
society,” ujarnya.
Ia juga berharap kepada se
luruh PTKIN untuk bersamasama merancang master plan
IT agar mendapatkan layanan IT
yang baik. Di samping itu, pem
bangunan dan pengembangan
aplikasi IT yang ada di lingkung
an Kementerian Agama untuk
dapat diterapkan PTKIN guna

pelayanan dan menciptakan
good government.
Ketua Forum PTIPD PTKIN
Dr Syafrimen mengatakan, per
temuan tersebut untuk meru
muskan standar IT PTKIN. “Ru
musan (master plan) ini untuk
menuju smart campus melalui
kolaborasi kepakaran yang ada
di PTKIN dan berbagai institusi
di luar PTKIN,” kata Syafrimen
yang juga Kepala PTIPD UIN
Raden Intan Lampung ini.
Forum tersebut juga didu
kung oleh salah satu BUMN

Sains dan Teknologi
yaitu PT Pgas Telekomunikasi
Nusantara (PgasCom). PgasCom
adalah anak perusahaan dari
Perusahaan Gas Negara (PGN).
Pgascom mendukung dalam
bidang pendidikan dan sudah
melayani di beberapa perguru
an tinggi seperti di Unila, UIN,
Itera dan beberapa perguruan
tinggi lainya.
Di rek t u r Uta ma PgasCom
Dw i ka Ag ustianto menyam
paikan, pihak nya siap men
du k u n g p e n g e m b a n g a n I T
dari setiap perguruan tinggi.
“Pengembangan IT sudah men
jadi kebutuhan strategis, dan
IT menjadi tulang punggung
untuk kehidupan. Pendidikan,
p e me r i n t a h , p e r d a g a n g a n
dan lain-lain sudah memiliki
ketergantungan fundamental
terhadap IT,” katanya dalam
acara tersebut.
Forum tersebut dihadiri oleh
sejumlah pejabat terkait di Ke
menterian Agama, perwakilan
dari seluruh PTKIN, dan stake
holder lainnya.

Direktur PTKI Ditjen Pendis Kementerian Agama
Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP, M.Ag pada forum
PTIPD PTKIN, Rabu (13-3). (Dok. Istimewa)
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10.1.2. Foto bersama Perwakilan
Kementerian Agama, PTKIN, dan
Stakeholder lainnya. (Dok
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Buku Panduan Kerjasama Sesuai

Standar Jaminan Mutu

Rektor UIN Prof.
Dr. Moh. Mukri,
M.Ag (kedua
dari kanan)
memberikan
arahan pada FGD
Buku Panduan
Kerjasama, Selasa
(12-2).

D

i s u s u n nya Bu k u Pa n
dua n Ker jasa ma U I N
Raden Intan Lampung
diharapkan dapat melengkapi
dokumen acuan dalam penge
lolaan kinerja di UIN sesuai
dengan standar jaminan mutu
pengelolaan perguruan tinggi.
Demikian disampaikan Rek
tor UIN Prof Dr Moh Mukri MAg
saat Focus Group Discussion
(FGD) Buku Panduan Kerjasama
UIN di ruang sidang rektorat,
Selasa (12/2/2019). FGD ini di
hadiri oleh unsur pimpinan
yaitu para wakil rektor, dekan,
wakil dekan, dan kabag di ling
kungan UIN Raden Intan.
P r of Mu k r i me n g at a k a n ,
saat ini UIN Raden Intan telah

melakukan banyak kerjasama,
baik perguruan dalam negeri
maupun luar negeri. Selain itu,
kerjasama dilakukan dengan
lembaga lain baik negeri mau
pun swasta, mendukung perce
patan peningkatan mutu serta
kualitas pengelolaan akademik,
non-akademik dan bermanfaat
bagi masyarakat.
“Buku (panduan kerjasama)
ini juga diharapkan ke depan
nya, dapat memberikan man
faat bagi kemajuan UIN melalui
mekanisme yang jelas, terpro
g ram, ter u k u r, ba i k secara
teknis maupun lainnya, dari
perencanaan sampai evaluasi
dan rencana tindak lanjutnya,”
kata Rektor.

Sementara itu, Ketua Tim Pe
nyusun Buku Panduan Kerjasa
ma Prof Dr Syaiful Anwar MPd
menjelaskan, buku ini sebagai
pedoman bagi unit-unit kerja di
bawah UIN dalam melakukan
kerjasama dengan mitra ekster
nal, sekaligus menjadi referensi
bagi pihak yang menjalin ker
jasama dengan UIN.
“Dengan adanya buku ini,
kami harapkan pengelolaan
administrasi UIN secara ke
seluruhan akan semakin baik
dan mendukung pencapaian
visi dan misi universitas,” tukas
Prof Syaiful yang juga Wakil Re
ktor III Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama ini.

Kerjasama
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UIN– Kejaksaan Tinggi

OPTIMALKAN TUGAS DAN FUNGSI

U

INRaden Intan Lampung
ja l i n ker jasama dengan
Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Provinsi Lampung. Hal ini ditan
dai dengan penandatanganan Nota
Kesepahaman (MoU) antara kedua
belah pihak, yang langsung ditan
datangani oleh Rektor UIN dan
Kepala Kejati Lampung di ruang
seminar UIN, Rabu (6/3/2019).
Maksud kerjasama ini yaitu un
tuk mengoptimalkan pelaksanaan
tugas dan fungsi para pihak dalam
bidang perdata dan tata usaha
negara. Sedangkan tujuan ialah
untuk meningkatkan efektivitas
penanganan atau penyelesaian
masalah hukum dalam bidang
perdata dan tata usaha negara,
baik di dalam maupun di luar
pengadilan, yang dihadapi oleh
pihak pertama.
Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri
MAg mengapresiasi kerjasama
tersebut. Ia menjelaskan, sebelum
tanda tangan MoU, pihak UIN se
lalu konsultasi dan meminta peng
awasan ke pihak Kejati khususnya
terka it dengan prog ram pem
bangunan.
“Saya sering konsultasi ke Kejati
terkait banyak hal. Dan sebagai
ekspresi, kami beri (piagam) peng
hargaan kepada Kejati,” ungkap
nya. Prof Mukri pun berharap, ker
jasama ini dapat berjalan dengan
baik dan sesuai dengan harapan
kedua belah pihak.
Sedangkan Kepala Kejati Lam
p u n g D r Su s i l o Yu s t i nu s S H
M H mengata k a n ba h k a n U I N
Raden Intan i n i kampus yang
luar biasa.“ T ida k sa la h ka lau
masyarakat berduyun-duyun un
tuk masuk UIN. Mari kita dukung
( U IN ) u nt u k kemajua n ber sa
ma,” ujarnya saat menyampaikan
sambutan pada MoU tersebut.

Kepala Kejati ini juga berharap
aga r kedua lem baga ter sebut
dapat bersinergi dengan bai k.
“Kejati memiliki Tim Pengawalan
Pengamanan Pemerintahan dan
Pem bang unan Daerah (TP4D).
Jadi tidak perlu ragu-ragu terkait
pelaksanaan pembangunan. Kita
akan mengawal. Tugas kita dalam
pembangunan ini diharapkan bisa
bermanfaat untuk masyarakat,”
ungkap Susilo.
Adapun ruang lingkup

 esepakatan kerjasama ini yaitu
k
dalam bidang bantuan hukum,
pertimbangan hukum, tindakan
hu ku m lai n, ser ta ker ja sama
dalam peningkatan kompetensi
tek n i s su m ber daya ma nu si a
kedua belah pihak.

Rektor UIN bersama Kepala
Kejati Lampung tandatangani
MoU, Rabu (6-3).

27

28

Kerjasama

Edisi XXI tahun 2019

UIN –Telkom
University

Jalin
Kerjasama
Rektor UIN dan Rektor Telkom
University tanda tangani MoU,
Rabu (20-3).

U

INRaden Intan Lampung
jal i n ker jasama dengan
Tel kom Un iversit y Ban
dung. Kerjasama ini ditandai den
gan penandatanganan nota kes
epahaman (MoU) antara pimpinan
kedua belah pihak pada rapar
kerja (raker) UIN tahun 2019 di
Bandung, Rabu (20/3).
Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri
MAg mengatakan, selain mem
perkuat jari ngan, tujuan MoU
ini terkait dengan peningkatan
a k red itasi perg u r ua n t i ng g i

(APT) dan pengelolan kampus
hijau. “Saya melihat lingkungan
Telkom University sangat bersih
dan tertata. Terkait pengelolaan
lingkungan, UIN sudah banyak
melakukan seperti yang ada di
Telkom (University). Di sana su
dah ada pengelolaan sampahnya,
dan kita akan tiru sesuatu yang
baik,” ungkap Rektor.
Seperti yang tertuang dalam
te m a r a ke r y a it u A k s e le r a s i
A k red itasi dan Inovasi Bisnis
Menuju Universitas Bereputasi.

UIN Menargetkan dalam waktu
dekat untuk meningkatkan APT
dari sebelumya B menjadi A.
“ Saya ba nya k dapat penge 
ta huan dan penga laman dar i
Telkom (University).Karena kita
ini mak hluk pembelajar, saya
akan terapkan sesuatu yang baik
d a n ber ma n faat ya ng ad a d i
telkom tersebut di UIN,” tambah
Prof Mukri.
Di kesempatan yang sama, Re
ktor Telkom University Prof Dr
Adiwijaya MSi berbagi pengalam

Kerjasama

an terkait pengelolaan menuju
APT terakreditasi A. “Kita harus
t i ng k at k a n per for ma nce k ita.
Yang lebih penting dari MoU ada
lah implementasi dari MoU itu.
Semoga ke depan mendatangkan
keberka han k ita semua,” kata
Prof Adiwijaya.
Ia menyampaikan dua hal terkait
peningkatan APT. “Pertama yaitu
filosofi. Filosofi penting, selalu ber
orientasi bermanfaat untuk orang
lain. Semua (elemen) harus seiring
sejalan apa yang harus dilakukan.

Edisi XXI tahun 2019

Semua memiliki tanggung jawab
sesuai proporsi masing-masing,”
lanjutnya.
Kemud ian, ya it u target dar i
universitas. “Humanity dan tar
get. Memadukan dua i ni perlu
kesadaran pribadi dan sistem. Ada
standar sebagai ukuran terendah.
Kita sebaiknya melebihi itu.Kalau
dalam akreditasi minimal C, arti
nya kita harus bisa lebih dari itu,”
terang Prof Adiwijaya.
Rektor Telkom yang juga sebagai
asesor BAN-PT ini menyampaikan

bahwa, diborang terbaru terkait
APT, yang dilihat adalah jumlah
sitasi publikasi. Ia juga mengung
kapkan, ada tiga parameter utama
penilaian APT yakni akreditasi
prodi, program doktor, dan jumlah
guru besar.
MoU dan pemaparan materi ini
d i had i r i oleh u nsur pi mpi nan
diantaranya rektor, wakil rektor,
kepala biro, dekan, wakil dekan,
kepala lembaga/UPT, ketua/sekre
taris prodi, kabag dan kasubag UIN
Raden Intan Lampung.
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IAIN Batusangkar

KUNJUNGI UIN LAMPUNG

Wakil Rektor II
Prof. Dr. Faisal,
MH (Tengah)
saat memberi
pemaparan
di hadapan
rombongan
IAIN
Batusangkar,
Rabu (6-3).

U

INRaden Intan Lampung
(RIL) tidak lanjuti kerjasa
ma dengan IAIN Batusang
kar dengan penandat anganan
Memora ndu m of A g reement
(MoA) d i K ampus U IN, Rabu
(6/3/2019). Kesepakatan ini antara
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komu
nikasi (FDIK)—FakultasUshulud
din dan Studi Agama (FUSA) UIN
RIL dengan Fakultas Ushuluddin
adab dan dakwah (FUAD) IAIN
Batusangkar.
Maksud dan tujuan kesepakat
an ini ialah untuk studi banding
ke UIN dan kerjasama beberapa
bidang. Wakil Rektor II UIN Prof
Dr Faisal MH yang berkesem
patan bicara dihadapan rom
bongan IAIN Batusangkar ini
menyampaikan hal-hal terkait
perkembangan UIN RIL.

P r o f Fa i s a l m e m a p a r k a n
terkait pengelolaan manajemen
kampus seper t i pengelolaan
keuangan, perkembangan ma
hasiswa, dan peningkatan mutu.
Selain itu, sejumlah prestasi dan
kemajuan lai nnya pun tur ut
d isampaikan.
Pada kesempatan yang sama,
Dekan FUAD IAIN Batusangkar
Dr Adripen MPd mengatakan
bahwa kunjungannya dalam
rangka benchmarking. “Mengin
gat fakultas (FUAD) ini terhitung
bar u.Road show kami dalam
rangka benchmarking. Setelah
itu kita meng-upgrade beberapa
aspek khususnya terkait manaje
men dan tridharma perguruan
tinggi,”
Adripen berharap, hasil dari
pertemuan tersebut dapat dit

indak lanjuti dengan bai k. Ia
mencontohkan seperti riset ber
sama, pengelolaan jurnal, dan
hal lain menyangkut tridarma
perguruan tinggi.
Sebelum ke Lampung, rom
bongan IAIN Batusangkar yang
berjumlah 28 orang itu telah
melakukan kunjungan ke be
berapa perg u r ua n t i ng g i d i
Su matera. Di U IN La mpu ng,
rombongan tersebut mengun
ju ng i FDI K da n F USA u nt u k
penandatanganan MoA dengan
dekan terkait.
Pihak UIN menyambut baik
kehadiran rombongan tersebut,
mengingat untuk meningkatkan
mutu dan kualitas lembaga di
lingkungan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri (PT
KIN) menuju go-Internasional.
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Edisi XXI tahun 2019

UIN LAMPUNG SHARING ALIH STATUS

DENGAN IAIN Purwokerto

I

AIN Purwokerjo kunjungi
UIN Raden Intan Lampung
untuk studi banding dan
kerjasama, Selasa (30/4/2019).
Dalam silaturahmi ini, Rek
tor IAIN Purwokerto beserta
rombongan sharing terkait
pengelolaan kampus dan dis
kusi terkait alih status IAIN
menjadi UIN.
Rek tor U IN R aden I ntan
Lampung Prof Dr Moh Mukri
M Ag menyam but bai k ke 
data nga n rom boga n I A I N
Purwokerto tersebut. Selain
tentang perkembangan dan
pengelolaa n k a mpus U IN,
Prof Mukri juga menyampai
kan tentang kondisi objektif
masyarakat Lampung yang

mu lti ku ltural dan mampu
hidup rukun.
“Ketika kita mampu menge
lola keragaman d i tempat
kita, itu akan menjadi energi
positif. Semua bermula dari
komunikasi yang baik,” kata
guru besar bidang Ushul Fikih
ini.
Kepada rom bongan Pur
wokerto, Rektor UIN juga ber
bagi pengalaman tentang alih
status tersebut. Menurutnya,
hal utama dalam mengelola
lembaga yaitu membangun
kebersamaan. “Harus bangun
paradigma yang disepakati.
Pendaftar UIN (Lampung) saat
ini meningkat karena sudah
terbangun kepercayaan di

masyarakat. Itu dampak dari
kebersamaan dan kesamaan
paradigma tadi,” imbuhnya.
Sementara itu, Rektor IAIN
Purwokerto Dr Muhammad
Roqib MA mengatakan, kam
pus UIN Raden Intan ini penuh
inspirasi. Ia berharap kunjung
an dan diskusinya tersebut
menjadi ilmu yang berman
faat dan barokah membawa
kemaslahatan untuk umat.
Selain itu, kunjungan IAIN
Purwokerto juga dalam rang
ka kerjasama antar lembaga
dalam lingkup tridarma per
guruan tinggi diantaranya
ya it u pend id i k a n, penel i
tian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

Foto bersama
Rektor UIN RIL
dan Rektor IAIN
Purwokerto
beserta jajaran
usai penanda
tanganan MoU,
Selasa (30-4).
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Ruang Mahasiswa

Rakor Kemahasiswaan Sinkronkan

Rapat
Koordinasi
Bidang
Kemahasiswaan
UIN, Rabu
(27-2). (Dok.
UKM Blitz)

Program dan Visi Misi
B
idang Kemahasiswaan UIN Raden Intan
Lampung gelar rapat koordinasi dengan
organisasi kemahasiswaan di Camp 91,
Bandar Lampung, Rabu-Kamis, 27-28 Februari
2019. Rapat koordinasi ini mengusung tema
Optimalisasi Sistem Pembinaan Bidang Kema

Lingkungan UIN Raden Intan; serta perwakilan
pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Kepala Biro AAKK Drs Jumari Iswadi MAg
mengatakan, rakor tersebut bertujuan untuk
mencetak mahasiswa yang unggul dan kom
petitif. “Sudah seharusnya UKM berprestasi
tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga
kontribusi untuk kampus,” ujarnya dihadapan
perwakilan UKM, Rabu (27/2).
Hal senada dikatakan Wakil Rektor III Prof Dr
Syaiful Anwar MPd. Menurutnya, pertemuan
tersebut diharapkan agar komunikasi antara
pihak birokrasi kampus dengan mahasiswa
dapat berjalan lebih baik. “Pertemuan ini kita
manfaatkan untuk dialog,” kata Prof Syaiful
kepada mahasiswa.
Rapat koordinasi ini juga sebagai langkah untuk
menyinkronkan sumber daya dan program pembi
naan dengan visi misi UIN Raden Intan. Selain itu,
kegiatan ini sebagai wadah evaluasi program kerja
tahun lalu dan melakukan penyusunan sekaligus
penyempurnaan program mendatang.

Bangun Kekompakan

Foto bersama
perwakilan
UKM dengan
Wakil Rektor
III, Kepala Biro
AAKK, dan Wakil
Dekan III FDIK,
Kamis (28-2).

hasiswaan dan Menggairahkan Dinamika Ke
mahasiswaan menuju Prestasi Mahasiswa yang
Berkemajuan, Unggul, dan Kompetitif.
Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Rektor III Bi
dang Kemahasiswaan dan Kerjasama; Kepala
Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
dan Kelembagaan (AAKK); Wakil Dekan III Bi
dang Kemahasiswaan; Kabag dan Kasubag di

Usai jalani rapat koordinasi, perwakilan UK
Mikuti outbound di lokasi yang sama, Kamis
(28/2).Kegiatan ini ditujukan untuk membangun
kebersamaan, kerjasama dan kekompakan baik
internal maupun lintas organisasi. Selain itu,
outbound ini untuk menyegarkan dan hiburan
setelah melakukan rapat koordinasi sehari
sebelumnya.
“Kegiatan outbound ini untuk meningkatkan
kapasitas, kerjasama dan kekompakan antar
UKM dalam menjalani roda organisasi nantinya,”
kata Jumari di lokasi kegiatan.
Kemudian, Kepala Biro ini juga berharap, agar
hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi program
kerja dengan visi misi UIN dapat terlaksana
dengan baik.
Hari sebelumnya, UKM ini mendapat banyak
materi seperti arahan dan perencanaan program,
pengelolaan keuangan, dan sikronisasi program
dengan visi misi lembaga. Hadir juga sebagai
narasumber yaitu Kasi Kemahasiswaan Kemen
terian Agama RI Dr Rohman Basori yang me
nyampaikan materi tentang arah pengembangan
kemahasiswaan Direktorat Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam, optimalisasi dan pengelolaan
organisasi kemahasiswaan, serta motivasi dalam
menjalani organisasi.
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WD III FTK Ingatkan
Budaya Mahasiswa

W

a k i l D e k a n ( W D) I I I
Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan (FTK) Dr Rub
han Masykur MPd mengingatkan 3
budaya yang perlu dikembangkan
mahasiswa. “Ada 3 budaya yang
harus dikembangkan mahasiswa,

WD III FTK
Dr. Rubhan
Masykur,
M.Pd saat
menyam
paikan
sambutan
serah terima
jabatan UKM
Persma,
Kamis (14-2).
(Dok UKM
Persma)

yaitu budaya membaca, budaya
menulis dan budaya berdiskusi,”
katanya saat memberikan sambut
an mewak i l i Wak i l Rek tor III
pada serah terima jabatandan
orientasi pengurus UKM Lembaga

Pers Mahasiswa (LPM) UIN Raden
Intan Lampung di ruang seminar
rektorat, Kamis (14/2/2019).
Menurutnya, budaya tersebut
sudah pudar dan melalui UKM LPM
dapat memulainya kembali. “Kam
pus ini menjadi tempat perubahan,
perubah
an so
sial.
Dan

peran
U K M
pers i n i
s a n gat
strategis,” sambung Rubhan.
Selain itu, ia berharap UK M
yang berada di UIN dapat ber
sinergi dengan baik. “Harapan
saya UKM Pers Raden Intan ini
bisa mengoptimalkan program

ker ja d i kepeng u r u sa n ba r u ,
sehingga dapat meliput berita di
lingkungan kampus UIN Raden In
tan Lampung dan dapat bersinerg i
bersama seluruh UKM yang ada
di kampus UIN ini,” pesannya
kepada pengurus dan anggota
UKM LPM serta perwakilan UKM
lainnya yang hadir pada acara
tersebut.
“Bagaimana saat ini masyarakat
tau tentang perkembangan dan
kemajuan UIN kalau tidak menu
lis.Orang tidak akan terkenal ka
lau tidak menulis.Dalam Alquran
s aja A l l a h me mp e rk e n a l k a n
dirinya dalam jagat raya ini.
Semua ber potensi menjad i
ju r n a l i s. T i n g k at k a n ke 
mampuan mem baca, se
telah mem baca jangan
dibiarkan, tulis. Begi
tupun kalau ada per
soalan, diskusikan,”
tambahnya.
Serah teri ma ja
batan dan orientasi
pengurus tersebut men
gusung tema Menjadi
kan Kepengurusan Yang
Solid, Bersih dan Indepen
den Serta Mengoptimalkan
Kinerja UKM. Tujuan diada
kannya kegiatan ini yaitu untuk
penyerahan berkas kepengurusan
lama kepada pengurus baru se
cara resmi serta orientasi kepen
gurusan yang baru.
Rafshan Saputra, selaku ketua
umum UKM LPM menyampaikan,
usai kegiatan tersebut akan meng
adakan rapat kerja untuk menyu
sun program kerja kedepannya.
“Harapan dalam kepengurusan
ini dapat lebih optimal dalam
kinerja UKM sesuai tema yang di
ambil dalam acara sertijab (serah
terima jabatan),” tukas Pemimpin
Umum UKM Pers itu.

34

Edisi XXI tahun 2019

Ruang Mahasiswa

UKMF Risef dan UKM ORI Raih

Prestasi Tingkat Regional
UKMF KSEI Risef Usai menerima
penghargaan. (Dok. Istimewa)

U

nit Kegiatan Mahasiswa Fa
k ut las ( U K MF) K SEI R i sef
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lam
pung mampu memberikan peforma
terbaik dalam lomba Temu Ilmiah
Regional FoSSEI Se-Sumbagsel 2019,
14-16 Februari, di Bengkulu. Mereka
membawa pulang banyak piala.
Kemenangan yang diraih R isef
tersebut antara lain juara 2 olimpia
de oleh tim Risef 1 yang terdiri dari
Erfina Zahara, Rika Fitri Yeni, dan
Yunda Romida. Juara 3 tim Risef 3
yakni Artha Tianda, M Athallah Aqil,
dan Triyanti Azlaila N K. Kemudian
juara harapan 1 tim Risef 2 yakni
Anita Septiana, K hafidoh Kamila
Dewi, dan Priyambodo.
Juara selanjutnya adalah kategori
Business Plan. Risef mampu meraih
juara 1 yakni atas nama Saskia Hanum
Pratiwi, Titin Yuniarti, dan Vivi Amalia
Sari. Kemudian juara harapan 2 LKTEI
diraih oleh Nurul Azizah Putri, Roud
hotul Azizah, dan Yovita Krisnamurti.
Dalam ajang debat, pewak i lan
Risef juga meraih juara harapan 1
yakni Endang Riani, Fadhila Rizki
Afifah, dan Sharmila.

Juara SepakBola
Sebelumnya, di tempat dan ajang
berbeda, UKM Olahraga Raden Intan
(ORI) cabang sepak bola berhasil
meraih juara 3 Liga Asosiasi Sepak
bola Mahasiswa Lampung (Asmala).
Liga yang diikuti perguruan tinggi
se-Lampung berlangsung pada Ok
tober-Desember 2018.
Sukron Makmun selaku Kapten
Kesebel asa n T i m U I N menga k u
sudah maksimal dalam menjalani
Liga tersebut. “Kami sudah berusaha
sema k si ma l mu ng k i n da n a k a n
terus berlatih untuk meningkatkan

prestasi,” ujarnya, Senin (18/2).
Mahasiswa Prodi Muamalah ini
berha rap agar dapat meng i k ut i
turnamen yang lebih besar tingkat
nasional seperti Piala Menpora U-21
diperkirakan akan berlangsung pada
Juli tahun ini untuk Zona Lampung.
“Kami berharap dapat kesempatan
ikuti turnamen yang lebih besar
seperti Piala Menpora U-21 dan Liga
Mahasiswa tingkat Nasional. Untuk
meningkatkan prestasi, kami juga
akan berlatih lebih giat lagi,” tambah
Syukron.
Pelat i h Sepa k bola Yudesta Er
fayliana MPd menyampaikan rasa
syukur atas hasil yang telah diraih.
“A l h a mdu l i l l a h s ep a k b ol a U I N
mend apat jua ra 3 d i kejua raa n
sepakbola tingkat perguruan tinggi
se-provinsi Lampung tahun 2018.

Tim Sepak Bola UIN Raden Intan
Lampung. (Dok. Istimewa)

Ter i ma k asi h kepada pi ha k rek
torat dan jajarannya yang sudah
mendukung penuh sepakbola UIN,”
ungkapnya.
Dosen Prodi PGMI Fakultas Tar
biyah dan Keguruan (FTK) ini pun
memaparkan,hasil tersebut tidak
terlepas dari program latihan dan
uji coba yang sudah dilaksanakan.
“Semoga kedepan bisa terus ber
prestasi. Insyaalah kedepan k ita
akan mengikuti turnamen Menpora
U-21. Tentu kita punya target juara,”
ucap Yudesta.
Sementara, Kepala Biro AAKK UIN
Drs Jumari Iswadi MM mengaku
bangga atas prestasi yang diraih oleh
para mahasiswa.
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Mahasantri Mahad Aljamiah UIN
menerima hadiah lomba video dari
Kepolisian. (Dok. Istimewa)

Piagam penghargaan yang diterima
UKK KSR PMI UIN. (Dok. Istimewa)

UKM KSR PMI Dan Mahad
Al jamiah Raih Penghargaan

U

KM Korps Suka Rela (KSR)
Pa lang Merah Indonesia
(PMI) UIN Raden Intan Lam
pung raih penghargaan dari Unit
T ransf usi Darah Pem bi na PMI
Provinsi Lampung sebagai Kelom
pok Donor Darah Terbaik Tingkat
Universitas Tahun 2018.
Penghargaan tersebut diberi
kan pada kegiatan sosialisasi do
nor darah pemula dan mengenal
penyak it i nfeksi dari darah d i
Yayasan Hakka Metta Sarana, Ban
dar Lampung, Selasa (19/2/2019).
Ket u a Umu m U K M K SR PM I
Reka Damayanti mengaku bang
ga k arena organisasinya terse
but dapat mengharumkan nama
baik lembaga. “Kami akan terus
berupaya menjadikan UIN Raden
Intan sebagai salah satu lumbung
donor Lampung,” ujarnya.
Selain rasa haru dan bangga,
Reka bersama rekan-rekan da
lam organisasinya tersebut, juga
akan terus berupaya semaksimal
mu n g k i n u nt u k me m b e r i k a n
ba nt ua n k hususnya d i bida ng

sosial kemanusiaan. “Pencapaian
i n i belu m seberapa d i band i ng
kepuasa n hat i ya ng a k a n k ita
temu k a n setela h mem ber i k a n
bantuan sosial kemanusiaan bagi
masyarakat. Kitamelakukannya
den ga n kei k h l asa n ,” pu n g k as
m a h a s i s w a P r od i Pend id i k a n
Matematika ini.

Millennial Road Safety
Dikesempatan berbeda, Mahad
Aljamiah UIN Raden Intan Lam
pung keluar sebagai juara lomba
video yang diunggah di Youtube
dengan tema Millennial Road Safe
ty Festival yang diselenggarakan
Polda Lampung. Video yang diedit
mahasantri, Fadli Alamsyah, itu
menduduki posisi kedua.
Pemberian hadiah bagi peme
nang lomba diberikan pada hari
Senin (18/2/2019), di Aula Dit Lan
tas. Had i r menyak si kan pada
pemberian hadiah tersebut dian
taranya dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, Dinas Keseha
tan, Dinas Pemuda dan Olahraga,

Di nas Peker jaan Umu m, Di nas
Perhu bu nga n , ser ta seju m l a h
stakeholher lainnya.
Kontes video tersebut diikuti oleh
53 peserta. Acara yang berlangsung
di Bundaran Tugu Adipura, Bandar
Lampung, Minggu (3/2), dimeriah
kan oleh beberapa artis ibu kota
seperti band Cokelat dan dipandu
oleh MC Tukul Arwana.
Ada beberapa lomba yang di
adakan pada even tersebut dian
taranya yaitu lomba kekompak
an, lomba video dan pembagian
kupon berhadiah. Selain lomba
video, santri Mahad Aljamiah pun
turut serta meramaikan kegiatan
tersebut.
Kepala Mahad Aljamiah Ustadz
Kamran, mengapresiasi prestasi
yang d i rai h santr i nya itu. Dia
juga terus mendorong para santri
untuk kreatif di berbagai bidang,
baik menulis, videografi maupun
lainnya.
“Alhamdulillah. Semoga santrisantri terus kreatif,” kata Kamran,
Rabu (20/2).
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UKM Maharipal
Peringati
Hari Bumi 2019

KMMahasiswa Raden Intan
Pencinta Alam (Maharipal)
memper i ngat i Har i Bu m i
se-dunia pada 22 April 2019 dengan
diskusi publik. Kegiatan yang meng
angkat tema Bandar Lampung Kita
Veteran Adipura ini berlangsung di
ruang seminar rektorat UIN Raden
Intan.
Menurut Ketua Umum UKM Maha
ripal Wahyu Izhan Fatur Riadi, tema
tersebut diangkat karena kepedulian
UKM Maharipal terhadap lingkun
gan terutama di wilayah Lampung.
Dipilihnya Bandar Lampung karena
sebagai ibukota provinsi Lampung
dan pernah mendapat penghargaan
Adipura sebanyak empat kali, yakni
pada tahun 1995, 1996, 1998, dan

terakhir tahun 2009 silam.
“Tetapi sejak itu, tidak pernah
mendapatkan prestasi unggul ke
bersihan kota hingga saat ini, Justru
sebaliknya mendapat predikat kota
besar terkotor tahun 2018,” ujar ma
hasiswa prodi Muamalah ini.
Untuk merespon itu, Wahtu meng
anggap ini merupakan persoalan
bersama dan penting untuk didis
kusikan. Maka organisasinya itu
menghelat diskusi publik dengan
menghadirkan narasumber dengan
beragam latarbelakang.
Hadir narasumber pada diskusi
ini yaitu Ahmat Wahyudi dari Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung, Erika Novalia anggota
Komisi 3 DPRD Bandar Lampung,

Diskusi Publik UKM Maharipal, Senin (22-4).

Irfan Tri Musri dari Wahana Ling
kungan Hidup (Walhi) Lampung,
dan Dr Erina Pane akademisi UIN
Raden Intan Lampung bidang Hu
kum Lingkungan. Diskusi ini juga
dimoderatori oleh Adian Saputra
yang berlatarbelakang Pemred me
dia online Jejamo.com.
“ Dar i d i sk usi i n i d i harapk a n
adanya suatu gagasan yang harus
disikapi bersama dan pengambil
kebijakan untuk menjadikan ling
kungan lebih baik khususnya di
Kota Bandar Lampung,” tambah
Wahyu.
Sela i n ma hasi swa U IN, had i r
juga pada diskusi ini pembina UKM
Maharipal Dr Chaidir Nasution, ma
hasiswa pencinta alam se-Lampung,
dan sejumlah undangan lainnya.
Sela i n d i sk u si pu bl i k , da la m
memperingati hari bumi ini, UKM
Maharipal juga menghelat rang
kaian acara lainnya pada 23 April
yang berlokasi di lapangann Fakul
tas Tarbiyah dan Keguruan UIN.
Keg i ata n ter sebut d i a nta ra nya
lom ba daur u lang,donor darah,
open donasi, festival musik dan
stand up comedy bertajuk lingkun
gan, serta bazar.
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Pomda Ajang
Pembentukkan
Karakter dan Softskill
Wakil Rektor III UIN Prof. Dr.
Syaiful Anwar, M.Pd (bawah)
usai penyerahan medali cabang
pencak silat. (Dok. Istimewa)

O

la h raga ter masu k
juga yang dilomba
k a n seper t i Pe k a n
Olahraga Mahasiswa Daerah
(Pomda) merupakan bagian
dari pembentukan karakter
dan softskill. Hal ini disam
paikan oleh Ketua Bapomi
Provinsi Lampung Prof Dr
Karomani MSi saat membuka
secara resmi Pomda Provinsi
Lampung Tahun 2019 di GSG
UIN Raden Intan Lampung,
Selasa (23/4).
“Dari penelitian yang per
nah saya baca, 87 persen
setelah mahasiswa lulus itu
ditentukan oleh sof tsk i l l,
bukan indeks prestasi se
mata. Dan adik-adik sudah
memiliki softskill dibidang
olahraga,” katanya dihadap
an kontingen dan audience
yang hadir.
Prof Dr Karomani MSi juga
mengucapkan terimakasih
kepada rektor UIN atas ke
sediaannya untuk menjadi
t u a n r u m a h pem bu k aa n
Pomda 2019. Disamping itu,
ia pun berpesan untuk meng
hargai profesi olahraga.
Wakil Rektor III Universi
tas Lampung ini berharap
Pomda bisa berjalan secara
sportif dan disiplin. “Kita
harus percayakan pada wa
sit. Karena itu bagian dari
integritas kita. Semoga mela
lui Pomda ini dapat meng

hasilkan atlet terbaik sam
pai tingkat internasional,”
tandasnya.
Pomda 2019 mengusung
tema Membangun Sportifitas,
Kreatifitas, dan Memperat
Silaturahmi. Even ini berlang
sung pada 23-28 April yang
tersebar di beberapa kampus
di provinsi Lampung.
Tahun ini, ada 14 cabang
olahraga yang dilombakan.
Di UIN Raden Intan, berketem
patan cabang olahraga panjat
tebing dan pencak silat.
Wakil Rektor (WR) III Bi
dang Kemahasiswaan Prof Dr
Syaiful Anwar MPd mewakili
Rektor dalam sambutannya
mengaku berbahagia dan ter
haru karena perguruan tinggi
se-Lampung bisa kumpul dan
silaturahmi untuk momen
yang sangat baik yaitu Pomda.
“Kami (UIN) merasa terharu
dan bangga, dan juga banyak
terimakasih karena telah di
tunjuk menjadi tuan rumah
penyelenggaraan pembukaan
Pomda ini,” ujarnya.
Ia melanjutkan, tema yang
d iu s u n g pad a Pomd a i n i
sangat bagus. “Pertandingan
menang kalah itu pasti. Mem
bangun sportifitas, kreati
fitas dan silaturahmi itulah
yang pokok,” ungkapnya.
Prof Syaiful juga menyam
paikan bahwa kegiatan ini
dapat memot ivasi ma ha
siswa untuk meningkatkan
prestasi. “Bagi yang belum
berhasil jangan berkecil hati,
teruslah berlatih dan semoga
dapat tingkatkan prestasi,”

tambahnya.
Pomda tahun ini diikuti
oleh 16 perguruan tinggi seprovinsi Lampung. Jumlah
peserta pencak silat yaitu
sekitar 140 atlet dari 15 per
g ur uan ti nggi dan panjat
dinding 20 atlet dari 7 per
guruan tinggi.

Peroleh Banyak Medali
Pomda 2019 yang berakhir
pada 28 April, UIN Raden In
tan mendapat banyak medali.
Perolehan ini tentunya tidak
terlepas dari pembi naan,
pelat i ha n da n per siapa n
pertandingan.
Meda l i ya ng berhasi l
d i rai h d iantaranya yait u
cabang pencak silat 2 medali
juara 1, 2 medali juara 2, dan
6 meda l i juara 3; ca bang
panjat tebing 1 medali juara
1 dan 2 medali juara 3; ca
bang catur 1 medali juara 1
dan 1 medali juara 3; serta
cabang f utsal 2 medal i
juara 3. Adapun juara 1
pada gelaran ini akan
dikirim pemerintah
provinsi Lampung
mela lu i Bapom i
untuk ikut di Pe
kan Olahraga Ma
hasiswa Nasional
(Pomnas) yang di
jadwalkan akan
berlangsung Ok
tober mendatang
di DKI Jakarta.
Sivitas UIN
me l a lu i W R I I I
mengapresiasi
at a s p e r ole h a n

prestasi tersebut. Menurut
nya, prestasi itu selain men
jadi kebanggaan mahasiswa
secara pribadi tetapi juga
lembaga, mengingat salah
satu poin penilaian akredi
tasi lembaga adalah prestasi
mahasiswa dibidang akade
mik dan non-akademik.
Selain Pomda, UKM Inkai
juga meraih prestasi pada
kejuaraan DK CUP II Se-Lam
pung. Medali tersebut dian
taranya 3 emas (kata putra
putri dan kumite putra), 2
pera k ( k u m ite put ra dan
kata putri) dan 5 perunggu
(kumite putra putri dan kata
putra putri).
Ketua Bapomi Provinsi
Lampung Prof. Dr.
Karomani, M.Si membuka
secara resmi Pomda 2019,
Selasa (23-4).
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PSR Ke-31 Diikuti

724 Peserta
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Pemukulan gong
tanda dibukanya
kegiatan PSR
Ke-31.

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Provinsi Lampung Drs.
Sulfakar, MM membuka
kegiatan PSR Ke-31,
Senin (22-4).

U

K M P r a mu k a U I N
R aden I nta n La m
pung kembali meng
gelar Perkemahan Songsong
Ramadhan (PSR) Se-Suma
tera dan Jawa Ke-31 Tahun
2019. Kegiatan tersebut ber
langsung di Bumi Perkema
han UIN Raden Intan, Su
karame, Bandar Lampung,
pada 21-25 April 2019.
Tahun ini, tema yang di
usung yaitu Bersihkan Diri,
Sucikan Hati, Eratkan Sila
turahmi Menyambut Bulan
yang Sucidan diikuti oleh
724 peserta. Dari jumlah
tersebut, peserta penegak
tingkat SMA sederajat ter
diri atas 328 putra dan 377
putri dari 36 sekolah. Se
dangkan pandega tingkat
perg ur uan t i ngg i terd iri
atas 8 putra dan 11 puteri
dari 8 perguruan tinggi.
Wakil Rektor III Prof Dr
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Syai f u l A nwar MM yang
mew a k i l i Re k tor d a l a m
sambutannya berharap ke
pada peserta untuk mengi
kuti kegiatan ini dengan se
rius, bertanggung jawab dan
profesional serta memenuhi
ketentuan yang berlaku.
“Sebagai generasi muda
m i l e n i a l h a r u s m a mp u
terampil dan kreatif. Jadi
lah generasi dengan akhlak
terpuji dan jangan mudah
diprovokasi hal negatif,”
pesannya kepada peserta
PSR, Senin (22/4).
Pada kesempatan yang
sama, Gubernur Lampung
yang di wakili Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Drs Sulfakar MM menyam
paikan, kegiatan ini san
gat baik untuk silaturahmi
dan menjaga kekompakan
diantara gerakan Pramu
ka. G erakan Pramuka di

39

harapkan mampu mendidik
generasi agar memiliki daya
saing dengan dasar dasa
darma Pramuka.
“Kegiatan ini juga dapat
membentuk jiwa nasiona
lisme dan patriotisme,” un
gkap Sulfakar yang memba
cakan sambutan gubernur.
Selain itu, melalui keg
iatan PSR juga diharapkan
dapat menjunjung ti nggi
sportifitas, membangun kre
atifitas dan inovasi dalam
era modern ini. “Semoga
kegiatan ini menjadi kegia
tan unggulan di UIN. Dan
P ra mu k a menjad i uju ng
tom ba k kemajua n U I N,”
tandasnya.
Adapu n jen i s keg iata n
dari PSR ini diantaranya
ya it u keg i ata n u mu m ,
prestasi, materi, bakti, pe
nunjang, rutin, keagamaan
dan wisata.
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UKM Blitz

Gelar Pameran Foto Ke-14

U

KM Fotografi Blitz gelar pa
meran foto anggota muda
angkatan 14. Karya fotografi
tersebut dipamerkan di halaman
perpustakaan UIN pada 22-24 April
2019.
Pameran ini dibuka oleh Wakil
Dekan III Fakultas Tarbiyah dan
Keg u r ua n Dr Ru bha n Mas yk u r
MPd mewakili pimpinan UIN, Senin
(22/4). Selain mengapresiasi pam
eran, Rubhan menyampaikan agar
UKM Blitz ini mampu meningkatkan

citra positif UIN Raden Intan Lam
pung melalui karya-karyanya.
Pameran ke-14 ini mengusung
tema Fase. Filosofi dari tema pam
eran ini membawa cerita tentang
proses produksi tanah menjadi ba
rang guna.
“Dengan demikian anggota muda
angkatan 14 ini diharapkan dapat
menjadi seperti tanah yang dapat
berg una dan bermanfaat,” kata
Ket ua Umu m U K M Bl it z Za i nu l
Makhabi saat ditemui di lokasi pa

meran, Senin (22/4).
Mahasiswa prodi Komunikasi Pe
nyiaran Islam ini pun menjelaskan,
selain program UKM, pameran ini
merupakan jenjang kaderasi ang
gota. Ia berharap setiap anggota
UKM bisa menghasilkan karya yang
baik dan bermanfaat.
Pada pameran ini ada 54 karya
foto yang dipamerkan dari 16 pa
meris. Objek foto yang dipamerkan
tersebut merupakan potensi yang
ada di provinsi Lampung.

1.Nanda Izza Luthfiana (Tulen)

2.Lana Rizki Sholeha (Aphy)

a. TitikFokus. Menjadi pembeda diantara deretan genteng yang
sama

a.Berbeda. Perbedaan hadir agar keberagaman lebih bermakna

b. Angkut. Seperti
mengangkut beban
hidup

b. Ketelatenan. Disetiap kepal tanah, disetiap proses lekuknya,
membutuhkan ketelatenan

galeri
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3.Muhtadiana Afiah Pratami (Siluet)
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5.Agung Prayoga (Blur)

a. Ukir. Kelihaian
tangan pemuda
dalam mengukir
seni disebuah guci
a.
Pemotongan.
Memotong
adalah
cara untuk
menciptakan
bagian utuh dari
sebuah genteng

b.Dua Sisi. Sama
tapi berbeda

b. Pembakaran.
Waktu untuk
memper kuat
kualitas atap
adalah saat
pembakaran

6.Yolla Yulia Yuningsih (Cloudy)

4.Nurlaila Fitri Munawaroh (Top L)

a. Menjemur
Bata. Proses
menjemur
bata sangat
membutuhkan
cuaca yang
sangat
panas untuk
mendapatkan
hasil yang
maksimal

b. Menata
Bata. Setelah
dijemur bata
akan disusun
untuk tahap
berikutnya yaitu
pembakaran

a. Proses.
Rangkaian
tindakan
menghasilkan
kehidupan baru
demi tercapainya
sebuah asa yang
indah

b. Bersama.
Bersama mereka
melewati beratnya
kehidupan
dan setelah itu
bersama pula
mereka tersenyum
bahagia
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7.Attin Nilam Tiya (Image)

9.M Saiful Anam (Cok)

a. Demi Hasil.
Dikerjakan tanpa
keluh kesah
hasilnya akan
terlihat bagus

a. Berbeda.
Terbuka di
sekitar yang
tertutup

b. Terbalik. Di
atas normal

10.Rizki Arif Putra (Rav)

b. Maju Keras.
Kerja keras tanpa
lelah itu susah

8.Wilanda Roudatul Ulya (Wide)

a.Hasil Akhir.
Ketika proses
panjang telah
dilewati saatnya
hasil akhir
dinikmati

b. Penciptaan.
Kisah panjang
tanah yang
dibentuk
dan diwarnai
sedemikian rupa,
hingga tercipta
gucci yang
bernilai estetika

a. Be Different.
Sebuah
perbedaan
diantara guci
yang satu
dengan yang
lainnya

b. Seni
Tangan.
Tangan
sipengerajin
yang sedang
membuat guci
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11.Ericho Dwi Pangestu (Ceweg)
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13. Ajeng Utami (Mirror)

a. Ibu. Seorang wanita yang rela lesu lelah demi mencari rejeki
untuk anaknya
b. Lawas. Yang lawas lebih biasanya kuat bertahan, dibanding
yang baru dan ringkih

a. Fokus. Mata
tertuju, tangan
menyapu

14.Hanisa Muari (Grip)

a. Antik. Kumpulan kendi antik dengan bentuk nan unik
b. Utuh. Utuh diantara yang runtuh

b. Pemolesan.
Keelokan yang
tercipta dari
seorang pria
berkumis nan
manis

15. M. Rifki Ramadani (Flat)

12. Eki Zulian Ramadhani (Folength)

a. Menarik.
Menarik hasil
percetakan
genteng yang
dicetak dengan
mesin

b.Mutar
Sambil
MengambiL.
Adalah sebuah
tahapan awal
yang dilakukan
seorang
pencetak
genteng

a. Pekerja Tua. Gigihnya tulang punggung keluarga
b. Role of Play. Pekerja yang fokus pada masing-masing
tugasnya

16.Muhammad Hanif (Filter)

a. Penyusunan. Laki-laki yang sedang menyusun batu bata untuk
diangkut
b. Tertata. Proses penyusunan batu bata oleh ibu marni satu
persatu dengan tangan tuanya
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CERPEN

Short Story : Back - Distance of 5 Hour
Mutiara Annisa*

Jum’at 07:00
Pagi ini sedikit mendung, nampak jelas terlihat diatas sana, awan muram sedang menghiasi pijakan gadis yang mengenakan gamis berwarna hitam dengan
hijab yang senada, sedang duduk dihalte bus itu.
Pandangannya sesekali mengarah hingga keujung
jalan, berharap bus yang sedari tadi dia tunggu akan
segera datang, sembari sesekali menggoyanggoyangkan kaki kanannya.
Kedua bola matanya membulat sempurna, sedetik
kemudian tersenyum, bus berwarna biru yang sedari
dia tunggu berhenti tepat didepannya.
Gadis itu tersenyum lalu menaiki bus, dan duduk
tepat ditepi jendela.
“Ketika kamu bisa tersenyum tanpa ada sesak yang
mengganggu, maka bersyukurlah, karena itu adalah
harapan yang tidak pernah terjadi padaku selama ini,”
gumam gadis itu sembari menyenderkan kepalanya
kekaca bus.
Laki-laki yang duduk disebelah gadis itu dengan
jarak yang sedikit jauh memutar kepalanya dengan
ekspresi bingung.
“Maaf,” laki - laki itu memberanikan diri, gadis tadi
terdiam, lalu mengangkat kepalanya dan membenarkan posisi duduknya.
“Hah iya,” jawabnya sedikit terkejut sembari
menunduk.
“Anda berbicara seperti itu maksudnya apa? Pikiran
saya sedikit terganggu saat mendengarnya.”
Gadis itu menghembuskan nafas berat, “Saya tidak
bicara apa - apa.”
“Maaf jika saya lancang,” ucap laki - laki itu sedikit
merasa bersalah.
“Iya,” balas gadis itu dengan pandangan menatap
keluar jendela.
“Maaf jika saya mengganggu, apakah saya boleh
mengetahui siapa nama anda?” laki - laki itu sedikit
gugup, nampak jelas terlihat dari raut wajahnya.
Degup jantung gadis itu seolah menari dengan
ritme yang cepat, sesekali menggigit bibir bawahnya. “Zulaikha,” jawabnya sembari memilin gamis
hitamnya.
“Zulaikha?” ucap laki-laki itu mengulang.
“Putri Zulaikha,” ulang gadis bernama Zulaikha itu
semakin jelas.
“Saya Fajar,” ucap laki - laki itu, “Fajar Saputra”
jelasnya. Fajar sedikit tersenyum melihat gadis yang
ada disampingnya itu sedari tadi hanya menatap
keluar jendela.
“Anda mahasiswi?” tanya Fajar dengan pandangan
lurus menatap kedepan, karena dia tidak ingin gadis
yang ada disebelahnya merasa risih.
“Iya,” jawab Zulaikha singkat.
“Semester?” tanya Fajar lagi.
“Tujuh.”
“Semoga lancer,” ucap Fajar ragu - ragu.
“Aamiin,” gumam Zulaikha pelan.
Fajar memutuskan untuk diam, setelah beberapa
saat kemudian, “Kamu?” tanya Zulaikha dengan wajah
yang menunduk sembari memainkan jemarinya.
“Saya?” tanya Fajar bingung.
“Hmm, mahasiswa?” ucap Zulaikha.
Fajar tertawa kecil. “Saya dokter,” ucapnya yang
membuat Zulaikha sedikit terkejut.
“Kenapa naik angkutan umum?” tanya Zulaikha lagi.

Lagi-lagi Fajar tertawa. “ Emangnya tidak boleh?”
Zulaikha menggelengkan kepalanya pelan. “Boleh,”
jawabnya.
“Mobil saya, saya pinjamkan keadik saya, kasihan dia bawa motor kekampus, nanti kehujanan,”
jawab Fajar. “Sayakan waktu kuliah udah biasa naik
bis, kasihan adik saya, dia tidak terbiasa,” jelasnya
yang tanpa Fajar ketahui membuat Zulaikha tertawa kecil.
Lalu mereka lagi-lagi terdiam, sibuk menerkanerka dalam pikiran masing-masing.
“Saya sangat kagum dengan orang-orang yang
mau memberi meskipun mereka dalam keadaan
sulit,” ucap Fajar tiba - tiba karena melihat seorang
kakek penjual air mineral memberi makan seorang
pemulung, dari dalam jendela bus.
Zulaikha memutar kepalanya lalu memandang keluar jendela, gadis itu melihat dua orang yang sedang
dibicarakan oleh laki-laki yang ada disampingnya itu,
sebelum dua orang tadi semakin jauh dan sekarang
tertutupi oleh pohon-pohon pinggir jalan.
“Sesulit apapun kita, ketika kita masih bisa berbagi,
maka berbagilah. Karena berbagi tidak akan membuat
kita miskin,” jeda sesaat pada ucapan gadis itu. “Ibu
selalu berbicara seperti itu ketika ada keraguan pada
diri saya untuk berbagi,” lanjutnya.
“Dan mungkin kakek tadi memegang prinsip yang
sama dengan Ibu anda,” ucap Fajar.
“Mungkin.”
“Sepertinya anda tahu banyak pelajaran tentang
hidup,” ucap Fajar yang sedari tadi merasa kagum
dengan ucapan Zulaikha.
“Banyak sih tidak. Tapi, jika tahu ya pasti, semua
orang pasti tahu tentang hidup.”
Fajar menggaruk kepalanya yang sebenarnta tidak
gatal. “Saya ingin bertanya boleh?” tanya Fajar.
Zulaikha menganggukkan kepalanya, “Silahkan.”
“Jika anda sudah berjuang, namun apa yang anda
perjuangkan tidak bisa anda genggam, bagaimana
tanggapan anda?” ucap Fajar sembari memutarmutarkan ponselnya.
“Jangan pernah marah atau menyesal jika kamu
terjatuh atas apa yang kamu perjuangkan, karena
itu cara Allah untuk memberitahu bahwa tempatmu
bukan disitu,” jawab Zulaikha tersenyum. “Ayah saya
selalu berbicara seperti itu kepada saya. Seperti saat
saya masih di sekolah dasar. Menurut saya, saya sudah
belajar dengan giat, namun saat pembagian rapor,
saya malah mendapat peringkat 28 dari 30 siswa, hari
itu saya nangis sembari teriak-teriak,” jelas Zulaikha
sedikit tertawa ketika memori masa lalunya memutar
begitu saja.
Fajar tertawa, dia tidak bisa menahan tawanya.
“Cerita anda sangat lucu,” ucap Fajar masih dengan
tawanya. “Oh ya sebentar lagi anda sampaikan?”
tanya Fajar.
“Iya,” Jawab Zulaikha singkat.
Bus berhenti, Zulaikha berdiri dari duduknya, bersiap-siap akan turun dari bus. “Zulaikha,” ucap Fajar.
Gadis itu terdiam memandang Fajar, lalu dengan
cepat mengalihkan pandangannya, “Salam untuk
Ayah dan Ibumu, dan ucapkan terimakasih.”
Zulaikha diam, dia bingung. “Makasih?” tanyanya.
“Iya terimakasih telah membesarkan gadis yang
sudah memberi motivasi kepada orang lain.”

“Insyaallah akan saya sampaikan jika saya bertemu
dengan mereka,” jawab Zulaikha.
“Semoga kita dapat bertemu lagi,” ucap Fajar dengan perasaan senang.
“Jika Allah menghendaki, karena waktu berputar
begitu cepat. Assalamualaikum,” ucap Zulaikha lalu
berjalan keluar bus, dengan Fajar yang tetap diam
sembari melihat Zulaikha yang semakin menjauh.
“Waalaikumussalam,” ucapnya saat tersadar dari
diamnya.
Jum’at 11 : 00
“Sudah tidak ada pasien Dok,” ucap suster sembari
membereskan ruang periksa.
Fajar menghembuskan nafas berat, lelah dalam
benaknya.
“Dokter Nando dimana sus?” tanya Fajar yang sedari
tadi tidak melihat sahabatnya.
“Ohhh itu Dok, dia tadi diUGD, barusan aja masuk
keruangannya. Katanya pasien yang ditanganinya
meninggal Dok,” ucap suster itu sedikit merasa sedih.
“Innalillahi Wainnailaihi Roji’un,” Fajar bangkit dari
duduknya lalu berjalan keruangan sahabatnya.
“Assalamualaikum,” ucap Fajar lalu membuka knop
pintu yang bertuliskan nama Dokter Nando.
“Waalaikumussalam,” Jawab seseorang didalam
sana.
“Lo gak papa?” tanya Fajar ketika melihat sahabatnya, Nando yang terlihat begitu lemas duduk
terdiam.
“Gue gak papa, tadi gue udah usaha, dan inilah
hasilnya,” jelas Nando dengan pelan.
“Lo udah usaha Ndo, dia pergi emang Allah yang
mau,” Fajar menepuk-nepuk pundak Nando menyemangati.
“Makasih Jar,” Nando tersenyum kecut. “Cewek itu
sakit kanker stadium 4, tapi dari raut wajahnya dia
kayak gak sakit apa-apa, dia begitu manis dengan
balutan hijab hitamnya, itulah yang membuat gue
merasa gagal. Orang tuanya sudah meninggal sejak
dia lulus dari bangku sekolah dasar, karena kecelakaan,” jeda sesaat pada ucapan Nando. “Dia mahasiswi
universitas yang sama kayak adek lo, mungkin adek
lo kenal,” lanjutnya.
“Namanya?” tanya Fajar.
“Putri Zulaikha,” degup jantung Fajar tiba-tiba
berhenti, dia terduduk lemas dilantai, sedikit tidak
percaya dengan apa yang didengarnya.
**
Dan hari ini kata – kata yang sering terlintas itu
menjadi nyata.
Ada yang datang bukan sebagai teman, tapi sebagai pelajaran.
Darinya aku belajar apa itu berbagi, mengikhlaskan
dan mengingat akan datangnya kematian.
Terkadang, hal kecil yang kita temui dianggap tidak
ada arti, namun justru ias memberi kita arti kehidupan
yang berarti.
UntukMu ya Allah, aku semakin yakin, kau tidak
akan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, dan mempertemukan tanpa arti.
***

*Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab
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PUISI
Alif Lam Mim

Tetap Belajar

BACALAH AKU

Oleh Artia Prastiwi

Oleh Ayu Auliya

Oleh Devi Kurniawati

Alif lam mim
Makna yang tiada dapat tereja kata,
Makna yang tiada mata dapat menerka,
Sebab Khaliq simpan dan tutup tanpa dibuka.

Kita langkahkan kaki dengan kemantapan hati
Meski berat dan air mata kadang menghiasi
Menerjang segala gundah yang menyelimuti
Untuk belajar mendidik diri

Sebuah kisah dari sejumput cinta hamba,
Coba menepis debu, hingga deburan dosa,
Lewat alif dan kasrah yang tiada,
Sampai menemui lam yang tak ingin jauh
dengan mimnya.

Tetapbelajar...
Walau rintangan bak petir menyambar
Nyalakan semangat agar tetap berkobar
Ilmu dalam kehidupan bagaikan sinar
Gelap gulitalah jika ia tak terpancar

Sendu tangis melebur setiap hijaiyah,
Begitu cintanya pada Yang Maha Pemurah.
Pemilik degub nadi jua darah
Yang detik ini tak berhenti, enggan melemah.

Bukan waktu yang singkat meraih cita- cita
Bukantan pakeringat mengejar bahagia
Bukan ringan menguatkan asa
Bukan sejati tanpa Yang Maha Kuasa

Alif lam mim
Seketika membayang segenap durhaka,
Yang dahulu sempat bertahta,
Membentuk diri jadi durjana,
Sombongkan harta dunia.

Tanpa para pemikir yang berjasa
Negeri ini mungkin hambar terasa
Perjuangan tak selalu tentang senjata
Cahaya ilmu lebih berharga

Penuh debu diriku, tersusun terhimpit
Tak terlihat usang, selalu diabaikan
Usang diri termakan usia
Lapuk berterbaran diriku
Aku simpan hal yang tak kau tahu
Simpan semua, yang tak dapat kau simpan di memori
Aku bawa kau ke gemerlapnya cahaya
Tapi kini di sini tiada guna aku bagimu
Usang diri termakan usia
Berdebu aku tak tersentuh
Aku adalah gudang kesuksesanmu
Sentuhlah, buka dan bacalah aku
Impian tinggi dilangit kan kau capai
Dimanapun kau dapatkanku
Buku, buku itulah namaku
Aku ini gudang ilmu
Tempat dimana dunia kau kuasai
Bacalah aku...
Kau kan kenali jati dirimu
Jangan biarkan aku berdebu dan terbengkalai
Baca, bacalah aku
Jangan abaikan
Diri sedih dan merunduk
Bila ku diabaikan

Kini, sesali sudah sebuah ironi
Yang mengukung seonggok diri
Menjadi insan riya pendengki.
“Berhenti! Kubilang berhenti! Lupakan!
“geramnya.

Tetap belajar
Bunuh rasa malas hingga tak berbekas
Mengerasi diri bukan hal yang tak pantas
Demi terhindarnya dari dunia yang menindas
Hingga nanti kita akan dapati diri yang
berkelas

Oleh Nur Rohmah
Bandar Lampung, 03 April 2019

Bibir hitamnya mengulang bacaan,
Derap tangis menggetarkan,
Mengeja kembali, tanpa kesalahan.
“Alif lam mim... “ bibirnya menutup perlahan.
Lampung, 03 Maret 2019

Mahasiswa, Suara dari Rakyat
Oleh Elda Sari

Rakyat berteriak, wahai mahasiswa
Teruntuk mu!!
Merintih lemah tanpa daya
Memaksa tetap hidup dibawah bungkaman
petinggi
Rakyat berteriak, wahai mahasiswa
Mereka telah bersuara
Si manis kumuh dengan alat musik seadanya
Atau si renta dengan profesi nya meminta-minta
Dengar teriakan itu, wahai mahasiswa?
Atau telingamu pun terbungkam oleh
penguasa?
Hingga harapan mereka padamu
Hanya dijadikan topik diskusi di ruangan ber-AC
Mereka lapar akan kebijaksanaan
Nan haus akan keadilan
Di negeri yang katanya demokrasi
Namun menjadi terisolasi oleh para aliansi

IBU

BERCAK CITA
Oleh Shobriyah Nikmah

Pada setiap bercak cita
Berlain kemampuan
Meraba ceceran ilmu yang mahal harganya
Sepanjang hinaan
Sepanjang cercaan
Menjadi pengembara pengetahuan
Berkelana di dalam hutan belantara
Jika dikepung hujan
Berteduh di kaki pohon besar
Jika semakin deras
Mencari gubuk atau pondok tua
Pada setiap bercak cita
Lewat celah harapan
Mencari teman cakap yang cemerlang
Sanggup melakoni setiap rintangan
Cakap mengalahkan apa-apa
Melumpuhkan enggan menelaah ilmu
Kejam pada diri sendiri, terus berdiri,
melawan kemustahilan diri sendiri
Agar tak dikalahkan dan digagalkan masa
depan karena masa lalu
Bandar Lampung, 20 Desember 2017

Ibu.....
Sejak saat rabb takdirkan
daku menjadi sebuah angan
sebelum kukenal kehidupan
kau telah beri ketulusan
Ibu...
Begitu banyak pengharapan
Hingga segala kau beri dan lakukan
Meski dunia jatuhkan
namun tak pernah kau hiraukan
Ibu...
Bagai bara api semangatmu
tak mampu padam oleh sembilu
Begitu Sumbringah wajahmu
Tiap lihat jaya dan bahagiaku
Ibu...
Meski dunia mampu kutakluk
Meski ratusan bintang kupetik
Bahkan dunia kubalik
Bagai hanya kubalas sepercik
Kasih dan sayang mu
ibu...
Kau lah pahlawan kehidupan ku
Meski takkan bisa ku balas jasamu
izinkan ku buat bahagia masa-masa mu
Hingga nanti akhir cerita hidupmu
Ibu..
Kaulah inspirasi hidupku
Malaikat tak bersayap kusebut mu
Juga guru berbagai ilmu kehidupanku
Kau pelita dalam gelap ku
Terimakasih ucap ku padamu
Ibuu..
Aku sangat menyanyangi mu
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Teka-teki Negeri

Bangsaku

Jiwa Pemberani

Oleh Putty Lisia

Oleh Dwi Wulan Sari

Sendiri dalam keramaian
Terdiam dalam kehampaan
Jiwaku tersesat
Ragaku tak lagi berpusat
Kebingungan terus merasukku
Mengusik semua akal sehatku

Alur kisah terus berganti
Merubah era jahiliyah menjadi sebuah
penerangan
Mengajarkan keteladan kepada seluruh
manusia
Hadir dengan pencahayaan yang luar biasa
				
Gagah berani dan tanpa goyah menegakkan
akidah
Tanpa ada kata mundur ataupun lari
Hinaan, Cemoohan, Kesukaran mampu
terlewati
Tak pernah letih menyelamatkan umat untuk
kokoh berani

Bangsaku yang dulu bersatu
Kini tak lagi dapat berpadu
Hanya karena berbeda hulu
Negeriku tak lagi sama seperti dulu

Oleh Veni Dwi Putri

Ini zaman, tunduk kepala tanpa bicara
Ini zaman, lidah tak lagi bahaya
Ini zaman, jari jadi perkara
Ini zaman, tulisan jadi bencana
Ini zaman, pemikiran tak lagi berguna
Ini zaman, kebohongan jadi budaya
Ini zaman, tak bernilai di atas udara
Ini zaman, sebenarnya apa?
Yang besar ongkang kaki
Yang kecil jadi budak tak dihargai
Yang besar bersalah tak di bui
Yang kecil dihukum mati
Ini zaman, egosentrisme
Ini zaman, individualisme
Ini zaman sebenarnya apa??
Ada yang duduk di kursi sofa
Ada pula yang mengais hina
Ada yang bersepatu kaca
Ada pula yang bertelanjang kaki
Anehgenerasiini,
Pembodohan atau ketidak adilan
Padahal..
Sama bertudung langit
Sama berpijak bumi

Gelombang Duka
Oleh Salsa N

Menyingsing malam gelap tanpa pelita
Menatap langit dengan segala pesona,
nan indah bak surgawi dunia.
Ingin menanyakan sesuatu pada rembulan
Tapi ia enggan menjawabnya,
Bahkan meredupkan kirana.
Ingin menanyakan sesuatu pada bintang
Tapi ia hanya diam, tak ada saut darinya
Kemudian hilang ditelan malam.
Lantas pada siapa pertanyaan ini kutanyakan?

Katanya bhineka tunggal ika
Yang berbeda tapi tetap satu jua
Tapi kenyataannya,
Kebencian merebak dimana-mana
Katanya persatuan Indonesia
Tapi hanya karena beda suku agama
Sudah tak lagi dapat bercanda tawa
Yang ada malah cacian hinaan menusuk dada
Pemikiran boleh beda
Tapi bhineka tunggal ika kita tetap sama
Sejak dulu
Hingga kini jaman telah maju
Hentikan ini semua
Kasihanilah kami para generasi muda bangsa
Yang terombang ambing tanpa asa
Walau kita sudah merdeka
Sudahi ego yang meraja
Cukup tebar cinta dalam dada
Karena merah putih kita sama
Tanah yang dipijak pun tak berbeda
Dan gagahnya garuda pancasila pun semua
rasa

Generasi saat ini harus menjadi tameng
keimanan
Melawan yang salah dan membenarkan yang
berhak
Tidak hanya terombang-ambing dengan
zaman
Terus memegang erat patok agama
Jangan ada kata mundur untuk bertindak
Kekuatan tekad harus lebih diperbesar
Meneladani segala kisah yang terjadi dalam
islam
Mampu mengambil apa yang terselip dan
dipraktekkan
Selangkah penjadi pengawal Negara
Memberikan pendapat terbaiknya
Tidak hanya menjadi penonton belaka
Mampu melihat namun sulit berkomentar
				
Indonesia membutuhkan kalian yang tangguh
Tanpa ada rasa takut di dalam hati
Menggelora didalam dada
Bukan lemah dan hanya pasrah

Sudah waktunya kita bersama
Merangkul semua dalam bingkai pancasila
Untuk Indonesia kita
Yang damai dan sentosa

Gunung yang tadinya sebagai pasak bumi,
Sekarang memuntahkan debu, lahar panas
dan gas beracun.
Laut yang tadinya begitu pasrah melayani
mobilitas manusia
Sekarang menggulung dan menerkam apa
saja yang dilaluinya.
Angin yang tadinya membisikkan kesejukkan
Sekarang mengamuk memporak-porandakan
semesta.
Kepanikan menjadi pemandangan saat ini,
Rasa takut dan kesedihan sedang menyelimuti
kami
Ratusan jiwa meninggal

Ribuan jiwa hilang
Jutaan jiwa luka-luka bahna bencana yang
melanda
Mungkinkah ini akibat kita yang kian
menumpuk dosa
Eksploitasi membabi buta
Membuat maya pada murka dan
menimbulkan malapetaka?
Atau ini pertanda bahwa jagat telah renta?
Tak kenal jelata tak kenal bupala
Apabila ia datang binasalah jelma.
Lantas bila ia meratakan negeri ini
Siapkah kita menghadapi?
Atau lari dari kenyataan yang ada.

