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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya 
majalah ini kembali hadir di tangan pembaca. Salawat serta salam tidak lupa kita 
sanjung agungkan kepada junjungan dan tauladan kita Rasulullah SAW. Semoga 
kita istikomah mengikuti sunah-sunahnya dan mendapat 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 memperbaharui informasi. Berdasarkan hasil rapat redaksi, majalah 
edisi kedua (Mei-Agustus) di tahun 2019 ini kami mengangkat tema UIN Teguh-

kan Komitmen Kampus Hijau.
Tema ini diangkat sesuai dengan visi UIN dan salah satu program besar UIN 

yaitu lokakarya nasional kampus keagamaan berkelanjutan. Semangat dari tema 
ini ialah untuk meneguhkan komitmen dan membangun optimisme sivitas aka-

demika UIN untuk mewujudkan visi sebagai kampus hijau berkelanjutan rujukan 
internasional.

Pada konten Laporan Utama di edisi kali ini, kami menggulas dan membahas 
seputar lokakarya nasional tersebut, pengembangan kampus hijau, dan moderasi 

beragama. 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 mela-
lui 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 meng-
ucapkan selamat menikmati dan selamat membaca!

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Assalamu’alaikum wr. wb.
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UIN Raden Intan Lam-
pung teguhkan komit-
men wujudkan kampus 

hijau berkelanjutan. Bukan 
tanpa sebab, menjadikan kam-
pus hijau, asri dan berwawasan 
lingkungan merupakan visi dari 
perguruan tinggi ini.

Adapun visinya yaitu terwu-
judnya Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung sebagai 
rujukan Internasional dalam 
pengembangan ilmu keislaman 
integratif-multidisipliner berwa-
wasan lingkungan tahun 2035.

Menuju visi tersebut tentunya 
dibarengi berupa ikhtiar dan 
komitmen dari seluruh warga 
kampus. Langkah-langkah stra-
tegis dan teknis terus dikerjakan 
melalui tim khusus yang bersifat 
adhoc yaitu Tim  Pengembang an 
Kampus Berkelanjutan dan 
B e r w a w a s a n  L i n g ku n g a n 

 (TPKBBL).
Langkah dan upaya dari 

tim tersebut mengacu pada 
 penilaian dari UI Greenmet-
ric indikator peningkatan dan 
pengembangan kampus hijau. 
Hal ini mengingat lembaga 
tersebut memiliki legalitas dan 
kewenangan menilai kampus 
hijau berkelanjutan di seluruh 
dunia.

Ada 6 bidang penilaian UI 
Greenmetric yakni penataan 
dan infrastruktur; energi dan pe-
rubahan iklim; pengelolaan lim-
bah; pengelolaan air; transpor-
tasi; serta pendidikan dan pene-
litian. Keenam bidang itu telah 
dan sedang dilakukan pengem-
bangan seperti penanam an 
pohon, biopori, pembuat an 
greenhouse, pemasangan panel 
surya (solar cell), pengolahan 
limbah (sampah), serta pengap-

likasian kurikulum Islam dan 
lingkungan.

Pada tahun ini, UIN Raden 
Intan juga selenggarakan loka-
karya nasional kampus ke-
agamaan berkelanjutan sebagai 
respon dari persoalan lingkun-
gan dan perubahan iklim. Selain 
itu, Secara kelembagaan UIN 
Raden Intan mengajak pergu-
ruan tinggi peserta lokakarya 
untuk mengembangkan kam-
pus hijau berkelanjutan.

Dalam lokakarya tersebut 
terbentuk Forum Kampus Hijau 
Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam Negeri se-Indonesia. Kam-
pus-kampus yang tergabung da-
lam forum ini diharapkan men-
jadi pionir di daerahnya masing-
masing dalam mengembangkan 
kampus hijau berkelanjutan dan 
responsif terhadap persoalan 
lingkungan.

Komitmen 
Kampus Hijau
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UI Green Metric selaku lembaga 
pemeringkat universitas dunia di 
bidang sustainability atau kampus 

hijau berwawasan lingkungan, menunjuk 
UIN Raden Intan Lampung sebagai tuan 
rumah Lokakarya Nasional UI Green 
 Metric World University  Rankings. 

Hal tersebut didasari peringkat UIN 
yang cukup baik atas penilaian lem-
baga tersebut.Pada2018,UIN Raden 
Intan Lampung berada pada peringkat 
18 secara nasional dan peringkat 1 di 
lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia.

Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof 
Dr Moh Mukri MAg menyambut baik 
pelaksanaan lokakarya nasional ini. Dia 
menyatakan, momentum tersebut se-
jalan dengan visi kampus yakni terwujud-
nya Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung sebagai rujukan Internasional 
dalam pengembangan ilmu keislaman 
integratif-multidisipliner berwawasan 
lingkungan tahun 2035.

“Untuk orang yang baru pertama kali 
berkunjung ke sebuah kampus, hal yang 
pertama kali dilihat adalah keindahan 
dan kebersihannya. Ini menjadi fokus 
kami sejak awal.Olehkarena itu, hal yang 
pertama kali saya lakukan saat awal men-
jabat sebagai rektor adalah menaikan gaji 
petugas kebersihan,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan tersebutdapat 
menjadi motivasi bagi seluruh sivitas 
akademika kampus dan diharapkan bisa 
menumbuhkan kesadaran hidup bersih 
dan sehat. Rektor juga mengajak untuk 
terus memupuk kesadaran hidup sehat 
dan peduli terhadap lingkungan serta 

menjadikannya sebagai kebiasaan.
Tujuan diselenggarakannya loka-

karya ini diantaranya untuk melakukan 
dise minasi kepada para pimpinan per-
guruan tinggi keagamaan Islam baik 
negeri maupun swasta, serta pimpinan 
perguruan tinggi umum lainnya menge-
nai upaya-upayame wujudkan kampus 
yang berkelanjutan.

Kemudian, bertukar pengalaman 
antar kampus dalam upaya mewujudkan 
kampus hijau standar nasional dan inter-
nasional. Kegiatan ini juga juga sebagai 
promosi secara nasional tentang posisi 
terkini yang telah dilakukan UIN Raden 
Intan Lampung dalam mewujudkan 
kampus berkelanjutan dan target-target 
kedepan.

Sementara itu, Ketua Tim Pengem-
bangan Kampus Berkelanjutan dan 
Berwawasan Lingkungan (TPKBBL) UIN 
Raden Intan Dr Eko Kuswanto MSi me-
nyampaikan terima kasih kepada jajaran 
pimpinan kampus yang telah mendu-
kung kegiatan lokakarya ini. Menurutnya, 
kegiatan ini menjadi salah satu momen-
tum untuk mencapai target UIN Raden 
Intan masuk 10 besar pada penilaian UI 
GreenMetric tahun 2019.

“Kampus terus berbenah dan berbuat 
untuk meningkatkan poin penilaian UI 
GreenMetric dan mewujudkan visi UIN,” 
jelas Eko yang juga Ketua Prodi Pendidik-
an Biologi ini.

Lokakarya ini berlangsung pada 14-16 
Agustus 2019 di Hotel Emersia dan Kam-
pus UIN Raden Intan, Bandar Lampung. 
Hadir sebagai narasumber pada kegiatan 
ini yakni para pakar dan pimpinan dari UI 

GreenMetric. Kegiatan ini juga dihadiri 
oleh lebih dari 200 orang dari seluruh In-
donesia yang terdiri atas rektor/pimpin-
an perguruan tinggi, akademisi, praktisi, 
media dan undangan lainnya.

Pembukaan lokakarya ditandai dengan 
pemukulan centing di Hotel Emersia, 
Rabu (14/8) malam, olehKepala BP2SDM 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI Ir Helmi Basalamah; Ketua 
UI GreenMetric World University Ranking 
Prof Dr Ir Riri Fitri Sari MSc MM; Rektor 
UIN Raden Intan Prof Dr Moh Mukri MAg; 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung Drs Intizam; dan Wakil Ketua 
Forum Rektor PTKIN yang juga Rektor UIN 
Jakarta Prof Dr Amani Lubis. 

Resmikan Panel Surya
Dalam rangkaian lokakarya, Prof Mukri 

juga resmikan penggunaan panel surya 
(solar cell) di lingkungan UIN Raden 
Intan, Kamis (15/8). Peresmian ini ber-
langsung di Mahad Aljamiah UIN sebagai 
pilot projectdan disaksikan oleh rektor/
pimpinan perguruan tinggi peserta 
lokakarya nasional kampus keagamaan 
berkelanjutan  se-Indonesia.

Dia mengatakan, penggunaan panel 
surya ini merupakan barang baru. “Ini 
barang baru (di UIN) dan energi terba-
rukan,” ujar Prof Mukri. 

UIN Lampung baru memasang energi 
dari tenaga panas matahari ini di Mahad 
Aljamiah asrama putra dan beberapa 
penerangan lampu jalan di kampus UIN, 
Sukarame, Bandar Lampung. Rektor 
menjelaskan akan memperbanyak peng-
gunaan solar panel tersebut.

Uin tUan 
RUmah 

LoKaKaRya 
nasionaL 

Kampus 
Hijau

Seremoni pembukaan lokakarya nasional, 
Rabu (14-8).
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Pada lokakarya nasional kam-
pus keagamaan berkelanjutan 
yang diselenggarakan UIN 

Raden Intan Lampung di Hotel 
Emer sia, Bandar Lampung, terben-
tuk Forum Kampus Hijau Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada 
Rabu (14/8) malam.

Forum ini menunjukkan komit-
men dari PTKI terhadap pelestarian 
lingkungan hidup. Di forum tersebut, 
Rektor UIN Lampung Prof Dr Moh 
Mukri MAg mengatakan bahwa kam-
pus PTKI memiliki distingsi yakni 
terdapat nilai-nilai ajaran Islam. 

Dalam hal ini, dia menjelaskan be-
berapa ajaran agama terkait menjaga 
lingkungan dan kebersihan.

“Saat awal di pondok (pesantren),  
dibanyak kitab fikih, pelajaran dan 
pembahasan pertamanya yakni 
tentang thoharoh (kebersihan). 
Maka di Islam ini sangat peduli 
dengan kebersihan dan menjaga 
lingkungan,” ujar guru besar bidang 
ushul fikih ini.

Dia menceritakan apa yang sudah 
dan akan dilakukan UIN Lampung 
terkait penghijauan serta menjaga 
kebersihan kampus. Menurutnya, 

menjaga kebersihan dan meles-
tarikan lingkungan harus dimulai 
 dengan kesadaran masing-masing.

Lokakarya ini terselenggara atas 
dukungan dari berbagai macam 
pihak khususnya UI GreenMetric. 
UI GreenMetric merupakan lembaga 
pemeringkat universitas dunia di 
bidang sustainability atau kampus 
hijau berwawasan lingkungan.

Di forum yang sama, Ketua UI 
GreenMetric Prof Riri Fitri SariMSc 
MM mengatakan, kegiatan lokakarya 
ini merupakan kegiatan internasio nal. 
“Sudah banyak diberbagai macam 

FoRUm KampUs hijaU 
PTKI TerbenTuK

Peresmian 
Forum Kampus 

Hijau PTKI 
oleh sejumlah 

rektor, 
Rabu (14-8).
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negara di dunia menyelengga-
rakan lokakarya seperti ini. Dan 
(lokakarya) ini salah satu kegiatan 
yang disaksikan kampus di seluruh 
dunia berkaitan  dengan sustaina-
bility,” terangnya.

Prof Riri menyampaikan 6 
standar internasional yang 
dijadikan acuan penilaian kam-
pus hijau berkelanjutan. Stan-
dar tersebut yakni, penataan 
dan infrastruktur; energi dan 
perubahan iklim; pengelolaan 
limbah; pengelolaan air; trans-
portasi; serta pendidikan dan 
penelitian. 

Dia juga berharap, forum terse-
but menjadi kebangkitan untuk 
kebaikan bersama. “Forum ini, 
forum kebangkitan kita ber-
sama.Kita harus tunjukan kalo 
kita siap.Semua kebaikan perlu 
kita contoh.Forum ini semoga 
berkembang ke depannya. Mari 
kita menjadi leader, champion, 
di tempat kita masing-masing,” 
harapnya.

Lokakarya berlangsung 14-16 
Agustus 2019. Kegiatan ini di-
hadiri oleh lebih dari 200 orang 
dari seluruh Indonesia yang 
terdiri atas rektor/pimpinan 
perguruan tinggi, pemerintah 
akademisi, praktisi, media dan 
undangan lainnya. 

Sharing Pengembangan 
Kampus Hijau

Komitmen UIN Lampung 
terkait kampus hijau berkelan-
jutan mampu mem-provokasi 
banyak perguruan tinggi lainnya 
khususnya PTKI, salah satunya 
UIN Walisongo Semarang. 

Rektor UIN Lampung berbagi 
pengalaman dalam pengem-
bangan kampus hijau berwawasan 
lingkungan dengan UIN Semarang. 
Sharing pengalaman ini disampai-
kan saat kunjungan rektor UIN 
Semarang beserta jajaran ke UIN 
Lampung, Senin (26/8). 

Prof Mukri secara garis besar 
menyampaikan 3 hal dalam 
pengembangan kampus hijau. 
Pertama yaitu pemaparan visi 
UIN Raden Intan Lampung. 
Adapun visinya yakni terwu-
judnya Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung sebagai 
rujukan Internasional dalam 
pengembangan ilmu keislaman 
integratif-multidisipliner berwa-
wasan lingkungan tahun 2035.

Kedua, Rektor memaparkan 
tentang penerapan menuju kam-
pus hijau. “Kita harus dapat mem-
berikan contoh dan mengubah 
gaya hidup kita serta masyarakat 
sekitar kita,” ungkapnya.

Kemudian yang ketiga yakni 

mempromosikan. Prof Mukri 
menjelaskan, pada 2018 UIN 
Lampung menyertakan dalam 
penilaian UI GreenMetric.

Menurutnya, untuk mewu-
judkan visi tersebut diperlukan 
komitmen dan kerjasama dari sivi-
tas akademika serta stakeholder 
terkait. “Untuk mewujudkan visi 
kami, tinggal menunggu waktu 
saja, karena tim nya (pengembang-
an kampus hijau) yang baik dan 
kompak,” tambah Prof Mukri.

Sedangkan Rektor UIN Wali-
songo Semarang Prof Dr Imam 
Taufiq MAg mengatakan, kun-
jungan tersebut untuk melihat se-
mangat dan cara mengembang-
kan kampus hijau. Rektor yang 
baru di lantik ini menyampaikan, 
akan memasukkan perspektif 
lingkungan dalam kampusnya 
meski secara kelembagaan sudah 
terakreditasi A. 

“Ada hal lain yang perlu di sen-
tuh yakni pembenahan sarpras 
dan membuat kampus asri. Dan 
kami melihat UIN Lampung ini 
bisa kami jadikan rujukan,” tukas 
Prof Imam.

Selain berdialog, rombongan 
UIN Walisongo juga menyem-
patkan melihat dan berkeliling di 
lingkungan kampus UIN Raden 
Intan Lampung.

Rektor UIN Raden 
Intan (kanan) 

berbagi pengalaman 
dengan Rektor UIN 
Walisongo (tengah) 

beserta jajaran, 
Senin (26-8).
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Sebagai salah satu Institusi Pendidikan Tinggi 
Keislaman di Lampung, kiprah UIN Raden Intan 
Lampung tidak kita ragukan lagi, sangat layak 

disebut sebagai Institusi Pendidikan Tinggi bereputasi,” 
kata Gubernur Lampung dalam sambutannya yang 
disampaikan Wakil Gubernur Lampung Dr Chusnunia 
Chalim pada sidang senat terbuka wisuda periode II 
tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung di GSG kampus 
setempat, Selasa (30/7).

Menurutnya, sumbangan dan perkembangan yang 
ditunjukkan oleh UIN dalam melahirkan kader-kader 
terbaik masa depan yang siap berperan aktif dalam pem-
bangunan negara, khususnya pembangunan Provinsi 
Lampung, baik dalam bidang pendidikan, hukum, 
ekonomi, dan pengembangan masyarakat secara 
 umumnya.

“Saya meyakini bahwa Lulusan UIN Raden Intan 
Lampung dapat berperan aktif dalam mewujudkan 
keharmonisan, ketenteraman dan kedamaian dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, dia juga meminta kepada se-
mua warga UIN Raden Intan Lampung, termasuk para 
wisudawan untuk fokus pada bidang masing-masing 
secara profesional.

Tak lupa, Gubernur mengucapkan selamat kepada 
wisudawan, orang tua/wali, dan juga sivitas akade-
mika UIN Raden Intan. “Semoga sukses sesuai dengan 
harapan dan cita-cita saudara masing-masing. Selamat 
mengembangkan potensi dan ilmu saudara di dunia 
nyata, semoga saudara dan almamater menjadi kebang-
gaan masyarakat Lampung dan Indonesia. Wisuda hari 
ini bukanlah akhir dari proses pembelajaran, tetapi 
merupakan awal untuk terus belajar hingga akhir hayat,” 
tegasnya.

Periode II ini, UIN Raden Intan Lampung mewisuda 
998 wisudawan. Dari jumlah tersebut, Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK) berjumlah 561 wisudawan; 
Fakultas Syariah (FS) 88 wisudawan; Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 112 wisudawan; 
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) 77 
wisudawan; Fakultas Dakwah dan Ilmu Komu-
nikasi (FDIK) 116 wisudawan; serta Program 
Pascasarjana (PPs) S-2 24 wisudawan dan S-3 
21 wisudawan.

uiN LayaK 
Disebut 
Perguruan 
TInggI 
berePuTasI

Wakil Gubernur 
Lampung Dr. 

Chusnunia Chalim 
pada wisuda periode 

II tahun 2019 UIN 
Raden Intan, 

Selasa (30-7).
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UIN Raden Intan Lampung 
melalui bidang kemaha-
siswaan selenggarakan 

seminar di GSG kampus setempat, 
Selasa (20/8). Seminar kemaha-
siswaan ini diikuti oleh sekitar 1200 
mahasiswa baru tahun akademik 
2019/2020.

Seminar ini mengusung tema 
Meneguhkan Komitmen Spiritual, 
Intelektual, dan Kebangsaan. Hadir 
sebagai narasumber tunggal yakni 
budayawan nasional KH D Zawawi 
Imron.

Wakil Rektor III Prof Wan Ja-
maluddin PhD mewakili Rektor 
dalam sambutannya menyam-
paikan ucapan terima kasih atas 
kesempatan dari KH Zawawi untuk 
memberikan ceramah atau orasi 
kebudayaan di kampus UIN Raden 
Intan. 

Menurutnya, tema kegiatan terse-
but merupakan bagian dari visi dan 
taglines dari UIN Raden Intan. “Mela-
lui seminar kemahasiswaan, kita 
bedah tema ini. Slogan kampus 
kita, UIN ber-ISI. Kita teguhkan jiwa 
intelektual kita, spiritual kita dan 
 integritas (kebangsaan) kita,” ujar Prof 
Wan dihadapan peserta seminar.

KH D Zawawi Imron dalam cera-
mahnya berpesan kepada mahasiswa 
untuk rajin belajar. “Anda harus cer-
das, punya kredibilitas, akhlak yang 
baik dan berintegritas,” katanya.

Menurutnya, puncak dari ilmu 
dan keindahan adalah spiritu-
alitas. “Kuliah ini untuk meniru 
akhlak dan perilaku nabi Muham-
mad Saw. Menyatunya seseorang 
dengan yang menyiptakannya,” 
lanjutnya.

Penyair dan penyiar asal Ma-
dura ini mengajak untuk selalu 
mendekatkan diri kepada Allah 
Swt. “Menurut Alquran, orang yang 
cerdas dan terbuka hatinya, ciri per-
tamanya adalah dia selalu berdzikir 
mengingat Allah. Di sini sumber 
kebahagiaan, sumber kecerdasan 
dan sumber kerendahhatian,” ung-
kapnya.

Dia juga berpesan,  dengan 
ilmuagar dapat mampu mem-
baca fenome na tanah air. “Be-
lajarlah anda di tengah-tengah 
masyarakat, karena masyarakat 
adalah guru anda (juga). Air mata 
masyarakat 
anda tang -
k ap, bukan 
hanya peris-
tiwa sosial tetapi 
juga peristiwa ru-
hani untuk melahir-
kan simpati dan em-
pati. Itu yang diajarkan 
Rasulullah, bagaimana kita 
punya simpati dan empati 
terhadap orang-orang yang 
tersiksa,” tuturnya.

Diakhir ceramahnya, KH Zawawi juga membacakan syair tentang 
cinta tanah air. Berikut syair yang dibacakan:

Indonesia Tanah Sajadah
Sebelum kita lahir ke dunia ini
Rahmat Allah telah menjelma air susu di dada ibu
Lalu kita diturunkan
Pada sebidang tanah air
Yang membentang dari Aceh sampai Papua
Itulah Indonesia
Yang gunungnya biru berselendang awan
Ada hamparan padi menguning keemasan
Serta pohon kelapa yang melambai di tepi pantai 
Indahnya tanah air kita
Sepotong surga yang diturunkan Allah di bumi

Kita minum air Indonesia menjadi darah kita
Kita makan buah-buahan dan beras Indonesia menjadi daging kita
Kita menghirup udara Indonesia menjadi napas kita
Satu saat nanti kalau kita mati
Kita akan tidur pulas dalam pelukan bumi Indonesia
Daging kita yang hancur 
Akan menyatu dengan harumnya bumi Indonesia

Tanah air yang indah
Harus diurus dengan hati yang indah
Hati yang taqarrub kepada Allah
Kalau Indonesia ingin tetap indah
Harus diurus dengan akhlak yang indah 
Tanah air adalah ibunda kita 
Siapa mencintainya
Harus menanaminya dengan benih-benih kebaikan dan kemajuan

Agar Indah yang indah semakin damai dan indah
Tanah air adalah sajadah
Siapa mencintainya
Jangan mencipratinya dengan darah 
Jangan mengisinya dengan fitnah, maksiat, dan permusuhan

Tanah air Indonesia 
Adalah sajadah
Sampai kita bersujud kepada Allah.

buDayawaN NasioNaL 
samPaIKan 
Ceramah dI uIn

KH. D. Zawawi 
Imron saat 
sampaikan 
ceramah di 
UIN, Selasa 
(20-8).



Foto bersama peserta Visitasi Kepeminpinan Nasional di 
lingkungan Kementerian Agama RI di Desa Girirejo. (Dok. Ist)

 Kepala Biro AAKK Drs. Jumari Iswadi, MM 
bersama Pembimbing VKN 2 Dr. Makhdum 
Priyatno, MA. (Dok. Ist)
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Kepala Biro Adminis trasi 
Akademik, Kemaha-
siswaan dan Kerjasama 

(AAKK) UIN Raden Intan 
Lampung Drs Jumari Iswadi 
MM bersama sejumlah pimpi-
nan di lingkungan Kementerian 
Agama Republik Indonesia 
(RI) visitasi desa wisata religi di 
Desa Girirejo, Bantul, Yogya-
karta, pada  27-31 Agustus 2019.

Kegiatan ini merupa-
kan Visitasi Kepemimpinan 
Nasional,bagian dari Pelatih-
an Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II Angkaran XXI untuk 
pimpinan di lingkungan Ke-
menterian Agama RI. Menurut 
Jumari, Desa Girirejo ini sangat 
menginspirasi. Bukan hanya 
sebagai acuan desa-desa lain un-
tuk mengembangakan potensi 
desa, tetapi juga lembaga lain 
seperti perguruan tinggi.

“Ibu Lurah Girirejo, Ibu Dwi 
Yuli Purwanti sangat mengin-
spirasi dalam pengembangan 
desa wisata ini. Saya banyak 
belajar dan sharing pengalaman 
dengannya,” kata Jumari.

Kepala Biro AAKK ini juga 
akan coba tiru dan kembangkan 
konsep tersebut di UIN Raden 
Intan Lampung. “Sebagai green 
campus, kampus kita (UIN 

Lampung) ini memiliki potensi 
yang besar. Selain ecocampus, 
kita akan coba buat semacam 
eduwisata,” terangnya.  

Dipilihnya Desa Girirejo 
sebagai tujuan visitasi ini karena 
memiliki daya tarik tersendiri. 
Di samping memiliki kekayaan 
potensi desa seperti peninggalan 
bersejarah dan alam yang indah, 
pengelolaan desa ini juga sangat 
baik sehingga bisa di kenal 
masyarakat luas sebagai desa 
wisata.

Keberadaan makam raja-
raja Mataram menjadi daya-
tarik kunjungan wisata religi 
di  Desa Girirejo dan ditunjang 
pula oleh alam yang masih asri. 
Di desa ini dapat ditemukan 
beberapa makam yang sangat-
dikenal dalam sejarah Indone-
sia, seperti makam Pangeran 
Pekik dan Makam Kanjeng 
Ratu Amangkurat,yang berada 
di Dusun Banyusumurup.

Ditetapkan sebagai destinasi 
religi, karena para pengunjang 
atau wisatawan dapat mema-
hami sejarah Islam dan budaya 
Jawa yang kental. Desa ini juga 
mempunyai wisata kerajinan 
antara lain kerajinan keris, 
batik dan beragam kesenian 
 tradisional.

uiN aKaN 
KembaNgKaN 
eDuwisata



Dosen Sosiologi Universitas 
Nahdlatul Ulama Indone-
sia Dr Zastrow Al Ngatawi 

mengajak anak bangsa untuk men-
jaga kerukunan dan perdamaian di 
Indonesia. Dia menjelaskan bahwa 
kerukunan dan perdamain merupa-
kan bagian dari perintah Allah Swt.

Hal itu disampaikan saat kuliah 
umum Fakultas Ushuluddin dan 
Studi Agama (FUSA) UIN Raden In-

tan Lampung di GSG kampus setem-
pat, Rabu (28/8). Kuliah umum ini 
diikuti oleh seluruh mahasiswa baru 
FUSA tahun akademik 2019/2020 
dan mengusung tema Meneguhkan 
Moderasi Islam Untuk Indonesia 
Unggul.

Menurut mantan Ketua Umum 
Pengurus Pusat Lembaga Seni Bu-
daya Muslimin Nahdlatul Ulama 
(PP Lesbumi NU), Indonesia saat 
ini menjadi pertarungan ideologi, 
budaya, ekonomi, dan kepentingan 
lainnya. “Dalam situasi seperti ini, 
disitu pentingnya kita menjaga 
ideologi agar (negara) tidak hancur 
dan  tenggelam. Itulah pentingnya 
moderasi Islam,” katanya.

Zastrow memaparkan, Indonesia 
saat ini digempur oleh dua paham 
besar yaitu ektrem kiri dan ekstrem 
kanan. Ekstrem kiri dia menjelas-
kan seperti liberalisme dan ekstrim 
kanan  yakni fundamentalisme 
agama, simbolisme agama, serta 
formalisme agama.

Terkait dengan pancasila dan 
syariat Islam, dirinya men-
jelaskan, keduanya tidak dapat 
dipertentangkan. “Menegak-
kan syariat Islam adalah wa-
jib. Tapi menegakkan syariat 
Islam tersebut akan mudah 
kalo negaranya aman, tentram 
dan damai. Maka menjaga dan 
menegakkan NKRI untuk me-
negakkan Islam menjadi wajib 
(juga),” terangnya.

“Pancasila kurang Islam  apalagi? 
Semua sila terdapat dalam Alquran,” 
lanjut Zastrow dengan menjelas-
kan tiap sila berdasarkan dalil ayat 
qauliyah dan ayat kauniyah. 

Moderasi Dalam Pendidikan
Sebelumnya, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan (FTK) juga helat 
kuliah umum di GSG, Senin (26/8). 
Kuliah umum yang diikuti oleh per-
wakilan mahasiswa baru dari setiap 
prodi mengusung tema Internalisasi 
Moderasi Islam Dalam Pendidikan.

Dekan FTK Prof Dr Nirva Diana 
MPd mengatakan,  tema tersebut 
diambil agar mahasiswa memahami 
moderasi islam sebagai calon pen-
didik.  “Kita (negeri ini) dirahmati 
dengan keragaman dan kekayaan 
yang kuar biasa. Ini potensi besar 
jika di-manage dengan baik,” katanya 
dihadapan peserta kuliah umum.

Prof Nirva juga menjelaskan, 
moderasi dalam pendidikan sangat 
penting karena pendidikan memiliki 
banyak fungsi seperti fungsi psikolo-
gis, spiritual, sosial dan profesional. 
Dia juga berharap agar mahasiswa 
FTK cerdas secara emosi, intelektual, 
spritual serta menjadi mahasiswa 
yang peduli terhadap lingkungan 
dan sosial.

Hal senada disampaikan Wakil 
Rektor (WR) I Dr Alamsyah MAg. 
Menurutnya, kuliah umum  dengan 
tema tersebut untuk mening-
katkan kembali semangat dalam 
menggali ilmu pengetahuan dan  
 menekankan kembali pentingnya 
moderasi dalam Islam dan pen-
didikan Islam.

 Dr. Zastrow Al Ngatawi saat sampaikan 
kuliah umum FUSA UIN, Rabu (28-8).
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menjaga 
IdeologI 
negara 
DeNgaN 
moDerasi isLam
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Rektor UIN Raden Intan Lam-
pung Prof Dr Moh Mukri MAg 
mengapresiasi atas terseleng-

garanya Ujian Masuk Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-
PTKIN) se-Indonesia. Dia juga me-
nyampaikan bahwa  pendaftar UM-
PTKIN tahun ini meningkat.

“Seperti SPAN (Seleksi Prestasi 
Akademik Nasional), pendaftar UM-
PTKIN tahun ini juga meningkat. 
Tidak hanya UIN Lampung, tapi total 
secara nasional meningkat,” ujarnya, 
Senin (1/7).

Tahun ini, total pendaftar jalur UM-
PTKIN ke UIN Raden Intan Lampung 
berjumlah 15521 orang dari seluruh 
Indonesia. Adapun jumlah yang 
mengikuti tes UM-PTKIN di UIN 
Lampung berjumlah 5524 orang. 
Sebanyak 4057 calon mahasiswa 
dinyatakan lulus ke UIN Raden Intan 
Lampung  setelah mengikuti tes UM-
PTKIN serentak se-Indonesia pada 
28 Mei 2019.

Terkait  dengan peningkatan 
pendaftar,  jumlah di tingkat nasional, 
pada tahun 2018 pendaftar sebanyak 
149.140.Sementara  pada tahun 2019 
meningkat sebesar 20 persen menjadi 
179.110 pendaftar. 

Hal tersebut disampaikan oleh 
Ketua Panita Pusat SPAN-UM PTKIN 
Prof  Dr Musafir MSi dalam acara 
FGD Pembahasan dan Penetapan 
Kelulusan UM-PTKIN tahun 2019 di 
Hotel Haris Vertu, Jakarta (27/6).“Dari 
jumlah pendaftar tersebut, sebanyak 
122.981 pendaftar valid dan mengikuti 
seleksi UM-PTKIN yang digelar secara 
serentak di 56 PTKIN se-Indonesia 
pada 28 Mei 2019 yang lalu” terang 
Musafir yang juga Rekor UIN Alaudin 
Makasar. 

Sementara itu,Direktur Jende-
ral Pendidikan Islam Kementerian 
Agama Prof Dr Phil Kamaruddin 
Amin MA juga turut mengapre-
siasi pelaksanaan UM-PTKIN ini. 
Menurutnya, SPAN dan UM-PTKIN 
merekrut calon mahasiswa dari ber-
bagai macam latarbelakang sosial. 
“Insyaallah kehadiran mereka kita 
jadikan tantangan untuk menjadikan 
anak-anak bangsa yang berkualitas,” 
ungkapnya di lokasi FGD.

Meningkatkannya jumlah pendaftar 
pada SPAN dan UM-PTKIN menun-
jukan animo dan tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap PTKIN semakin 
tinggi. Tentunya hal ini juga dibarengi 
dengan peningkatan kualitas dan mutu 

pendidikan. “Kita (PTKIN) punya tang-
gung jawab moral untuk memberikan 
yang terbaik kepada anak-anak bangsa,” 
tukas Kamaruddin.

Apresiasi Ditjen Pendis
Perwakilan Direktorat Jenderal 

(Ditjen Pendis) Pendidikan Islam 
(Pendis) Kementerian Agama Rat-
nasari Nurhayati Yusuf MSi meng-
apresiasi pelaksanaan UM-PTKIN di 
UIN Raden Intan Lampung. Hal ini 
disampaikannya saat meninjau dan 
monitoring pelaksanaan ujian terse-
but, Selasa (28/5). 

Ia berterima kasih kepada seluruh 
pihak khususnya sivitas UIN yang 
telah sukses menyelenggarakan ujian 
serentak nasional tersebut. Ratna pun 
berharap, UM-PTKIN ini bisa menda-
patkan mahasiswa terbaik untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang 
Akademik UIN Raden Intan Dr Syam-
suri Ali mengatakan, pelaksanaan 
UM-PTKIN ini berjalan dengan baik 
berkat kerjasama sivitas akademik 
UIN dan terkoordinasi secara siste-
mik. Lulusan ujian ini pun diharapkan 
sesuai standar UM-PTKIN yang telah 
ditetapkan secara nasional. 

peNDaftar um-ptKiN menIngKaT

Pelaksanaan UM-PTKIN di UIN 
Raden Intan, Selasa (28-5).
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UIN Raden Intan Lampung 
terima e-arsip dengan 
aplikasi Sistem Informasi 

Kearsipan Dinamis (SIKD) dari 
Arsip Nasional Republik Indone-
sia (ANRI). E-arsip ini diterima 
langsung oleh Rektor UIN Prof Dr 
Moh Mukri MAg di Hotel Grand 
Dafam Roham, Yogyakarta, Rabu 
(19/6).

Prof Mukri mengapresiasi adanya 
serah terima aplikasi e-arsip ke se-
jumlah perguruan tinggi. Menurut-
nya, implementasi e-arsip dengan 
aplikasi SIKD ini bermanfaat untuk 
mendukung kegiatan dokumentasi 
dan pengarsipan khususnya di per-
guruan tinggi.

Selain UIN Raden Intan, ada 9 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
lainnya dan 10 BUMN yang mene-
rima aplikasi e-arsip ini. Adapun 
PTN lainnya yaitu Universitas 
Bengkulu, Universitas Jambi, Uni-
versitas Negeri Medan, Universitas 

Nusa Cendana, Universitas Vete-
ran Pembangunan Jawa Timur, 
Institut Teknologi Sumatera, 
IAIN Tulung Agung, IAI Kudus, 
dan STIA Lembaga Administrasi 
 Negara Jakarta.

Sedangkan 10 BUMN yang mene-
rima aplikasi ini yaitu Perum LKBN 
Antara, PT Perum PNRI, PT Adhi 
Karya Tbk, PT ASDP Indonesia 
Ferry (Persero), PT Indofarma Tbk, 
PT Jasa Marga Tbk, PT PAL Indone-
sia (Persero), PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (Persero), PT SMF (Per-
sero), dan PT Sarinah (Persero).

“Kita kini sudah memasuki era 
Revolusi Indudtri 4.0. Tentu saja 
sebagai lembaga kearsipan kami 
harus mengadopsi bahwa setiap 
kearsipan tidak hanya berhenti 
pada sistem manual, tapi juga 
harus bisa berbasis elektronik,” 
kata Kepala ANRI Mustari Irawan 
seperti dilansir antaranews.com,  
seusai penyerahan aplikasi SIKD 

kepada pimpinan perguruan 
tinggi dan BUMN.

Menurut Mustari ,  aplikasi 
tersebut sudah diserahkan ke-
pada 403 instansi mulai dari lem-
baga kementerian/non-kemen-
terian, BUMN, dan perguruan 
tinggi mulai dari tingkat pusat 
sampai daerah. Melalui aplikasi 
SIKD tersebut, kata dia, manaje-
men kearsipan di setiap lembaga 
bisa dikelola secara elektronik 
 sehingga cepat, sesuai prosedur 
dan lebih aman.

Di samping serah terima e-arsip, 
arsiparis dan pranata komputer 
dari masing-masing perguruan 
tinggi tersebut juga mendapat 
bimbingan teknis pengelolaan 
aplikasi. Bimbingan teknis terse-
but diantaranya instalasi, konfigu-
rasi, fungsi dan penggunaan, serta 
simulasi implementasi penge-
lolaan arsip berbasis teknologi 
informasi.

uiN terima 
apLiKasi e-arsip Dari aNri

Rektor PTN 
menandatangani 
serah terima 
e-Arsip aplikasi 
SIKD, Selasa 
(19-6). (Dok. Ist)
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Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK 
dan DIKTI Kementerian Riset Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdik-

ti) tindak lanjut usulan prodi baru UIN Raden 
Intan Lampung. Usulan prodi baru tersebut yaitu 
Prodi Sistem Informasi.

Prodi baru ini merupakan cikal bakal dari 
Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Ketua Lem-
baga Penjamin Mutu (LPM) UIN Raden Intan 
Lampung Dr Deden Makbulloh MAg mengata-
kan, proses prodi baru ini sudah memasuki tahap 
terakhir.

Ada 4 tahap dalam usulan prodi baru yakni 
registrasi, evaluasi dosen, evaluasi non-dosen 
danpenerbitan SK. “Proses yang cukup berat 
yaitu evaluasi dosen. Kalau aspek non-dosen itu 
terkait dengan sarana prasarana dan kurikulum. 
Ini tidak ada masalah. Jadi kita tinggal menunggu 
penerbitan SK prodi baru,” kata Deden, senin 
(17/6/2019).

Saat ini, Kemenristekdikti memberikan peluang 
izin ke UIN Raden Intan untuk membuka 4 prodi 
baru.Selain Sistem Informasi, di FST nantinya 
akan dibuka Prodi Biologi, ProdiKimia, dan Prodi 
Matematika.

Di samping itu, terkait dengan Fakultas Adab, 

ada 2 prodi Fakultas Adab yang sudah dibuka 
yaitu ProdiIlmu Perpustakaan Islam dan Sejarah 
Peradaban Islam. Kedua prodi tersebut sudah 
menerima mahasiswa barudengan skema Ujian 
Masuk (UM) Lokal tahun akademik 2019/2020.

Fakultas Adab memiliki visi menjadi pusat 
kajian dan pengembangan budaya serta literasi 
Islam yang unggul dan kompetitif serta berwa-
wasan global dengan berbasis kearifan lokal pada 
tahun 2031. 

Sedangkan misinya yaitu pertama, menyeleng-
garakan pendidikan dalam bidang budaya dan 
literasi Islam yang terkontektualisasi dengan 
keislaman dan kemoderenan yang berpijak pada 
nilai-nilai lokal. Kedua, mengembangkan kajian 
dan penelitian bidang budaya dan literasi Islam 
secara integratif serta holistik yang berorientasi 
pada pengembangan khazanah lokal.

Ketiga, menyebarkan hasil kajian keilmuan 
bidang budaya dan literasi Islam melalui program 
pengabdian masyarakat, terutama dalam kon-
teks pengembangan khazanah Islam lokal. Dan 
keempat, melakukan kerjasama dengan lembaga 
pendidikan dan non-pendidikan dalam rangka 
meningkatan mutu baik di tingkat nasional dan  
internasional.

KemeNristeKDiKti tiNDaK 
LaNjut usulan ProdI baru

Rencana 
pembangunan 
gedung fakultas 
baru UIN Raden 
Intan Lampung.



UPT Pusat Pengembang-
an Kewirausahaan dan 
Karir UIN Raden Intan 

Lampung kembangkan kom-
petensi dan skill mahasiswa 
melalui pelatihan kewirausa-
haan dan job seeking. Pelatihan 
tersebut berlangsung di ruang 
seminar rektorat kampus setem-
pat, Senin-Selasa, 26-27 Agustus 
2019.

Kepala UPT Dr Efa Rodiah Nur 
MH menjelaskan, tujuan dari 
diadakannya kegiatan tersebut 
adalah sebagai upaya untuk 
mengembangkan kompetensi 
dan kualitas mahasiswa. “Kom-
petensi tersebut tidak hanya 
pada bidang akademik namun 
juga pada bidang non akade-
mik,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan itu 
untuk meningkatkan sema-
ngat, motivasi dan skill dari para 
mahasiswa dalam mempersiap-
kan diri usai menyelesaikan 
studi. Dia juga berharap, para 
peserta memiliki pengetahuan 
dan keterampilan yang akan 
menunjang keilmuannya dalam 
berkarya di masyarakat.

Pelatihan ini diikuti oleh 
sekitar 200 peserta dari unsur 
 mahasiswa. “Pesertanya hampir 
dari semua perwakilan fakultas 
dan pengurus 18 UKM,” tambah 
Efa.

Pelatihan tersebut juga di-
sambut baik oleh Wakil Rektor 
(WR) III Prof Wan Jamaluddin 
PhD. “Kegiatan ini sangat pen-
ting. Salah satu karakter jiwa 
entrepreneurship sudah kalian 
miliki, yaitu semangat,” katanya 
dihadapan para peserta saat 
membuka kegiatan pelatihan, 
Senin (26/8).

“ W R  S u p r a t m a n  d a l a m 
lirik  Indonesia Raya sudah 
mengingat kan, ‘bangunlah ji-
wanya’. Jadi karakter utama, 
tidak pesimistis. Harus penuh 
optimisme,” lanjut Prof Wan.

WR III juga mengingatkan, un-
tuk dapat sukses dan memiliki 
kemandirian harus meningkat-
kan skill. “Selain itu, kita butuh 
berorganisasi, berhubungan 
dengan orang lain, kemampuan 
komunikasi dan interpersonal 
skill,” tambahnya.

Pelatihan kewirausahaan 
mengambil tema Membangun 
Jiwa Enterprenuership Dalam 
Dunia Profesional. Hadir se-
bagai narasumber yaitu Faisol 
Sobrin SSA (Founder Sekolah 
Selamat Pagi Indonesia) dan 
Misthohizzaman MHum (Na-
tional Project Manager Protect 
UNDP Indonesia).

Sedangkan job seekingmeng-
angkat tema Kompetensi Job 
Market di era Revolusi industri 
4.0.Adapun narasumbernya 
yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Kota Bandar Lampung Muham-
mad Kabul SSos.

Alumni PCTA
Di hari yang sama, Selasa 

(27/8),dan tempat berbeda, UPT 
Pusat Pengembangan Kewira-
usahaan dan Karir bersama 
Kementerian Pertahanan Kantor 
Wilayah Provinsi Lampung juga 
menghelat kegiatan pembinaan 
alumni Parade Cinta Tanah 
Air (PCTA) tahun 2019 di GSG 
Fakultas Syariah.

Peserta  pembinaan ini dihadi-
ri oleh sekitar 100 peserta terdiri 
dari unsur mahasiswa dan pela-
jar yang tergabung dalam PCTA 
se-provinsi Lampung.

Tujuan dari pembinaan ini 
agar mahasiswa dan pelajar 
yang tergabung dalam PCTA 
tersebut dapat mengembang-
kan ketahanan nasional dalam 
segala bidang.  Bidang tersebut 
diantaranyapada sektor krea-
tifitas dan inovasi bisnis kreatif 
dalam membangun ketahanan 
ekonomi dan mengembangkan 
usaha kecil  menengah.
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KembangKan KomPeTensI 
KewirausaHaaN maHasiswa

Narasumber job seeking, Kepala 
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 
Lampung, Selasa (28-8).

Foto bersama pimpinan UIN 
dengan narasumber pelatihan 
kewirausahaan, Senin (26-8).
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Sebanyak 6435 calon mahasiswa 
baru (camaba) ikuti PBAK 2019. 
PBAK berlangsung 5-8 Agustus 

2019 di lingkungan UIN Raden Intan 
Lampung.

Jumlah tersebut terdiri atas Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan (FTK) sejum-
lah 2425 camaba; Fakultas Syariah 
(FS) sejumlah 1138 camaba; Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 
sejumlah 1165 camaba; Fakultas Ush-
uluddin dan Studi Agama (FUSA) se-
jumlah 715 camaba; Fakultas Dakwah 
dan Ilmu Komunikasi (FDIK) sejumlah 
875 camaba; dan Fakultas baru yaitu 
Fakultas Adab sejumlah 65 camaba.

Ketua pelaksana PBAK 2019, Prof 
Wan Jamaluddin Z PhD, dalam lapo-
rannya menyampaikan bahwa tujuan 
diadakannya PBAK ini adalah untuk 
memberikan pengetahuan dan penga-
laman awal tentang hal-hal pokok 
tentang dunia pendidikan tinggi. “Se-
hingga siap menjadi masyarakat yang 
berkarakter,” katanya saat pembukaan 

PBAK 2019 di lapangan UIN, Senin 
(5/8). 

Wakil Rektor III Bidang Kemaha-
siswaan dan Kerjasama ini juga menga-
takan, kegiatan PBAK merupakan  
bagian dari aspek akademik dan non-
akademik.“Agar tumbuh kesadaran di 
setiap diri mahasiwa untuk menjadi 
bagian dari UIN Raden Intan Lampung,” 
terang Prof Wan Jamaluddin.

Dia juga menyampaikan total pendaf-
tar UIN tahun 2019. “Peminat masuk 
UIN Raden Intan Lampung tahun ini 
adalah 24.952 pendaftar dengan jalur 
SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri 
(UM-Lokal) dan PMA,” tambahnya.

Diawali Dengan Istigosah
Istigosah dan doa bersama awali 

pembukaan PBAK 2019. Istigosah 
dan doa bersama dipimpin oleh Wakil 
Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi (FDIK) Dr Abdul Syukur 
MAg. 

Acara istigosah dimulai pada pukul 
06.30 WIB dengan diawali lantunan 

sholawat oleh UKM Permata Sholawat. 
Kemudian dilanjutkan dengan pem-
bacaan istigosah kubro dan ditutup 
dengan doa. 

“Semoga acara PBAK lancar. Segenap 
panitia, jajaran kampus, dan peserta 
dirahmati oleh Allah SWT, dan apa 
yang kita cita-cita kan bisa tercapai,” 
ujar Abdul Syukur.

Kemudian, Wakil Rektor (WR) I Bi-
dang Akademik dan Pengembangan 
Lembaga Dr Alamsyah MAg yang me-
wakili rektor membuka secara resmi 
PBAK 2019. Upacara pembukaan ini 
ditandai dengan penyematan tanda 
peserta (pemakaian alamamater,topi 
dan id card)  dan penerbangan 500 
balon ke udara.

Alamsyah dalam sambutannya 
menga takan, PBAK tahun ini menun-
jukan grafik peningkatan yang mem-
banggakan untuk UIN Raden Intan. 
“Mahasiswanya berasal dari 31 provinsi 
di Indonesia. UIN Raden Intan men-
duduki peringkat 8 besar jumlah 

pbaK 2019 DiiKuti 
6435 PeserTa

Upacara 
pembukaan 
PBAK 2019, 
Senin (5-8).



pendaftar terbanyak se-nasional dan 
ke-2 se-Sumatera. Jumlah total ma-
hasiswa yang tadinya 25119 menjadi 
31485 orang,” jelasnya.

Dia juga berharap, agar kelak para 
calon mahasiswa tersebut dapat men-
jadi sarjana yang bersyukur dan mem-
banggakan. “Jangan menyebarkan 
berita kebohongan danradikal. Pak 
Rektor juga berpesan untuk jaga ke-
tertiban, kebersihan dan kesehatan 
kampus,” pungkasnya dihadapan para 
calon mahasiswa baru.

Materi Bermanfaat
Selain materi tentang aka-

demik dan kemahasiswaan, 
di hari pertama, peserta PBAK 
juga dibekali materi wawasan 
kebangsaan,wawasan keisla-
man, sertabahaya narkoba-
dan radikalisme (agama).

Materi bahaya narkoba 
disampaikan oleh AKBP 
Darwan Gumay SH MH dari 
Badan Narkotika Nasional 
(BNN) provinsi Lampung. 
Menurutnya, bahaya narko-
ba bisa merusak generasi 
masa depan. “Narkoba juga 
membuat 50 orang di In-
donesia mati sia-sia setiap 
harinya,” kata Gumay.

“Negara sudah dijajah oleh 
narkoba, dan BNN meng-
ajak seluruh masyarakat 
berpartisipasi menghindari 
narkoba, dengan cara tidak 
mencoba-coba narkoba. 
Dan jika ada pelanggaran 
segera melaporkan ke pihak 
berwajib,” lanjutnya.

Riski, salah satu peserta 
PBAK dari Fakultas Syariah 
(FS) mengutarakan bahwa 
materi ini sangat berman-
faat. “Kami orang awam, ditakutkan 
bisa kelabuhi oleh para pengedar, seh-
ingga kita bisa terjerat bahaya narkoba,” 
ujarnya.

Kemudian, wawasan keislaman 
dan anti radikalisme disampaikan 
oleh Kepala Badan Nasional Penang-
gulangan Terorisme (BNPT) Provinsi 
Lampung Dr Abdul Syukur MAg. 
Menurutnya, Radikalisme merupakan  
suatu  kegiatan yang mengatas nama-
kan agama dan dapat menghancuran 
kerukunan bangsa. 

“Kita tidak mengenal radikalisme 
dan terorisme, karena Islam merupa-
kan agama yang rahmatan lil alamin. 
Dalam kehidupan berbangsa pun kita 
menerima pancasila, menerima NKRI, 
menerima Undang-Undang Dasar 
1945, menerima produk-produk hukum 
yang berlaku,” papar Abdul Syukur.

Dia juga menjelaskan, ada lima ciri 
pengikut dalam hal radikal agama. 
“Pertama, hati dan fikiranya sempit. 
Kedua, tidak mau membuka diri pada 

orang lain. Ketiga, pandangan, sikap, 
dan pemikiran yang melampaui batas. 
Keempat, mempunyai fikiran dan 
sikap yang keras. Dan kelima, mere-
ka mempunyai pandangan untuk 
memperboleh kan atau menghalalkan 
melakukan kekerasan untuk mencapai 
tujuan mereka,” terangnya.

Abdul Syukur juga mengungkapkan, 
“siapapun yang terlibat dalam menye-
barkan paham radikal dan beraksi da-
lam tindakan radikal terorisme, kalau 
mereka menyerahkan diri nanti akan 

dibina dan jika mereka melakukan per-
lawanan maka akan ada penindakan.”

Dia berpesan kepada seluruh maha-
siswa untuk mencegah gerakan kontra 
radikalisme atau pencegahan dini. 
“Supaya mahasiswa UIN Raden Intan 
tidak terpapar paham radikalisme,” 
tandasnya.

Sedangkan materi wawasan kebang-
saan diampu oleh Kepala  Sub Bagian 
Direktorat Sarana Prasarana dan Ke-
mahasiswaan Kementerian Agama RI, 

Ruchman Basori MAg. 
Dalam paparannya, Ruch-

man menjelaskan bahwa 
mahasiswa merupakan gar-
da terdepan untuk melawan 
radikalisme (agama) yang 
akan menghancurkan bang-
sa. “Pertahankan NKRI, per-
tahankan Indonesia karena 
Islam tak kan berjaya tanpa 
adanya wilayah,” ajaknya.

Salah satu peserta PBAK, 
Riki Saputra, mengungkap-
kan terkait materi wawasan 
kebangsaan yang diteri-
manya tersebut. Menurut-
nya, materi itu sangat ber-
manfaat karena mahasiswa 
baru seperti dirinya dapat 
memahami lebih dalam ten-
tang kebangsaan dan ke-
organisasian. 

Peserta lainnya dari prodi 
Pendidikan Bahasa Inggris 
(PBI), Hidayah Dian Utami, 
saat diwawancarai menga-
takan, “materi ini sangat 
bermanfaat untuk nambah 
pengetahuan dan supaya 
kita lebih mencintai tanah 
air dan budaya sendiri dari 
pada budaya luar.”

Pengukuhan
Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri MAg 

kukuhkan mahasiswa baru tahun 
akademik 2019/2020 di lapangan UIN, 
Kamis (8/8). Pengukuhan ini merupa-
kan puncak dari rangkaian kegiatan 
PBAK 2019.

Dalam amanatnya, rektor mengingat-
kan mahasiswa untuk fokus dalam 
menuntut ilmu serta menjaga sikap, 
perilaku dan nama baik almamater. 
Dia juga berpesan kepada mahasiswa 
agar tidak terjebak dalam pandangan 
keagamaan Islam yang radikal. 

Rektor UIN mengukuhkan mahasiwa baru 
tahun akademik 2019-2020, Kamis (8-8).
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Wakil Rektor I bersama Wakil Rektor II dan III 
menyematkan tanda peserta PBAK 2019, Senin (5-8).



Wakil Rektor, 
Direktur 
Pascasarjana 
dan Dekan 
yang dilantik, 
Selasa (23-7).
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Rektor UIN Raden Intan 
Lampung Prof Dr Moh 
Mukri MAg melantik 

pimpinan kampus periode 
2019-2021. Wakil rektor, dekan 
dan direktur pascasarjana di-
lantik pada Selasa, 23 Juli 2019, 
di ruang seminar rektorat.

Sedangkan wakil direktur 
pascasarjana, wakil dekan, ke-
tua/sekretaris prodi, ketua/sek-
retaris lembaga, kepala pusat 
dan kepala UPT dikukuhkan 

pada Jumat, 2 Agustus 2019, di 
GSG kampus setempat.

Dalam amanatnya, rektor 
mengatakan bahwa perkem-
bangan dan kemajuan UIN 
Raden Intan tidak terlepas dari 
kinerja dan tanggung jawab 
dari pejabat atau pimpinan 
sebelumnya. 

Kepada pejabat yang baru, 
rektor berpesan untuk berikan 
yang terbaik dan tetap menjaga 
kekompakan. “Mari kitaberikan 

yang terbaik. Kampus ini semakin 
besar. Mari kita  saling bahu mem-
bahu, bangun kebersamaan, agar 
tercipta instrumen orkestra yang 
baik sesuai dengan potensi dan 
posisi kita masing-masing,” tegas 
Prof Mukri.

Terkait perkembangan dan 
tren positif dalam banyak hal 
di UIN Lampung, rektor menar-
getkan pada 2021 terakreditasi 
A untuk akreditasi perguruan 
tinggi.

sTruKTur 
baru 
pimpiNaN 
Kampus

 Rektor saat membacakan kata pelantikan, Selasa (23-7).
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aDapuN pejabat yaNg DiLaNtiK yaitu:

WAkil REktoR;
1. Dr. Alamsyah, M.Ag sebagai Wakil Rektor I Bidang  Akademik dan Pengembangan Lembaga
2. Dr. Asriani, MH sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
3. Prof. Wan Jamaluddin Z, Ph.D sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

PRoGRAM PAscAsARJAnA (PPs);
1. Prof. Dr. idham kholid, M.Ag sebagai Direktur Pascasarjana
2. Dr. Jamal Fakhri, M.Ag sebagai Wakil Direktur PPs
3. Prof. Dr. Hj. siti Patimah, s.Ag, M.Pd sebagai Ketua Prodi S-3 Manajemen Pendidikan Islam
4. Dr. koderi, s.Ag, M.Pd sebagai Sekretaris Prodi S-3 Manajemen Pendidikan Islam
5. Bambang Budi Wiranto, M.Ag, Ph.D sebagai Ketua Prodi S-3 Pengembangan Masyarakat Islam
6. Dr. Fitri Yanti, M.A sebagai Sekretaris Prodi S-3 Pengembangan Masyarakat Islam
7. Dr. siti Mahmudah s.Ag, M.Ag sebagai Ketua Prodi S-3 Hukum Keluarga
8. Dr. liky Faizal, s.sos, M.H sebagai Sekretaris Prodi S-3 Hukum Keluarga
9. Dr. H. Muhammad Akmansyah s.Ag, M.A sebagai Ketua Prodi S-2 Pendidikan Agama Islam
10. Dr. sovia Mas Ayu, MA sebagai Sekretaris Prodi S-2 Pendidikan Agama Islam
11. Prof. Dr. tulus suryanto s.E, M.M, Akt., cA sebagai Ketua Prodi S-2 Ekonomi Syariah
12. Mardhiyah Hayati, sP, M.s.i sebagai Sekretaris Prodi S-2 Ekonomi Syariah
13. Dr. H. Yusuf Baihaqi, lc, M.A sebagai Ketua Prodi S-2 Hukum Ekonomi Syariah
14. sucipto, s.Ag. M.Ag sebagai Sekretaris Prodi S-2 Hukum Ekonomi Syariah
15. Dr. Hasan Mukmin, MA sebagai Ketua Prodi S-2 Pengembangan Masyarakat Islam
16. subhan Arif, s.Ag., M.Ag sebagai Sekretaris Prodi S-2 Pengembangan Masyarakat Islam
17. Dr. iskandar syukur, MA sebagai Ketua Prodi S-2 Hukum Keluarga Islam
18. Eko Hidayat s.sos, MH sebagai Sekretaris Prodi S-2 Hukum Keluarga Islam
19. Dr. Yetri, M.Pd sebagai Ketua Prodi S-2 Manajemen Pendidikan Islam
20. Dr. Andi thahir, M.A sebagai Sekretaris Prodi S-2 Manajemen Pendidikan Islam
21. Dr. suhandi, s.Ag., M.Ag sebagai Ketua Prodi S-2 Filsafat Agama
22. Dr. Abdul Azis, M.Ag sebagai Sekretaris Prodi S-2 Filsafat Agama
23. Dr. Erlina, M.Ag sebagai Ketua Prodi S-2 Pendidikan Bahasa Arab
24. Dr.Guntur cahaya kesuma, MA sebagai Sekretaris Prodi S-2 Pendidikan Bahasa Arab

FAkultAs tARBiYAH DAn kEGuRuAn (Ftk);
1. Prof. Dr. nirva Diana, M.Pd sebagai Dekan FtK
2. Dr. H. subandi, MM sebagai Wakil Dekan I FtK
3. Dr. imam syafe’i, M.Ag sebagai Wakil Dekan II FtK
4. Dr. safari Daud, s.Ag, M.sos.i sebagai Wakil Dekan III FtK
5. Drs. sa’idy, M.Ag sebagai Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam
6. Dr. Rijal Firdaos, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam
7. Dr. umi Hijriyah, M.Pd sebagai Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Bahasa Arab
8. Muhammad Afif Amrulloh, M.Pd.i sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Pendidikan Bahasa Arab
9. Dr. Hj. Eti Hadiati, M,Pd sebagai Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Pendidikan Islam
10. Dr. oki Dermawan, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Manajemen Pendidikan Islam
11. syofnidah ifrianti, s.Pd, M.Pd sebagai Ketua Jurusan/Prodi PGMI
12. nurul Hidayah, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi PGMI
13. Dr. nanang supriadi, s.si, M.sc sebagai Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Matematika
14. Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Pendidikan Matematika
15. Dr. Eko kuswanto, s.si, M.si sebagai Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Biologi
16. Fredi Ganda Putra, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Pendidikan Biologi
17. Dr. Yuberti s.Pd, M.Pd sebagai Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Fisika
18. sri latifah, M.sc sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Pendidikan Fisika
19. Dr. H. Agus Jatmiko, M.Pd sebagai Ketua Jurusan/Prodi PIAUD
20. Dr. Heny Wulandari, M.Pd.i sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi PIAUD
21. Meisuri, s.Pd, M.Pd sebagai Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
22. Yulan Puspita Rini, M.A sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
23.  Dr. Hj. Rifda El Fiah, M.Pd sebagai Ketua Jurusan/Prodi BKPI
24. Rahma Diani, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi BKPI

FAkultAs sYARiAH (Fs);
1. Dr. khairuddin tahmid, M.H sebagai Dekan FS
2. Dr. H. A kumedi Ja`far, s.Ag.,M.H sebagai Wakil Dekan I FS
3. Dr. Hj. Zuhraini, s.H. MH sebagai Wakil Dekan II FS
4. Dr. H. Muhammad Zaki, s.Ag., M.Ag sebagai Wakil Dekan III FS
5. khoiruddin, M.s.i sebagai Ketua Jurusan/Prodi Muamalah
6. Juhrotul khulwah, M.si sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Muamalah

7. Dr.nurnazli, sH, s.Ag.M.H sebagai Ketua Jurusan/Prodi Hukum tata Negara
8. Frenki, M.si sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum tata Negara
9. Rohmat, s.Ag, M.H.i sebagai Ketua Jurusan/Prodi Hukum Keluarga
10. Abdul Qodir Zaelani, s.H.i, MA sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Keluarga

FAkultAs usHuluDDin DAn stuDi AGAMA (FusA);
1. Dr. Afif Anshori, M.Ag sebagai Dekan FUSA
2. Dr. H. Abdul Malik Ghozali, lc., MA sebagai Wakil Dekan I FUSA
3. Dr. shonhaji, M.Ag sebagai Wakil Dekan II FUSA
4. Dr. idrus Ruslan, s.Ag, M.Ag sebagai Wakil Dekan III FUSA
5. tin Amalia Fitri, M.si sebagai Ketua Jurusan/Prodi Pemikiran Politik Islam
6. Eska Prawisudawati ulpa, M.si sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Pemikiran Politik Islam
7. Rika Damayanti, M.kep, ns.sp.kep.J sebagai Ketua Jurusan/Prodi Psikologi Islam
8. Annisa Fitriani, M.A sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Psikologi Islam
9. siti Badi`Ah, s. Ag.M.Ag sebagai Ketua Jurusan/Prodi Sosiologi Islam
10. ira Hidayati, MA sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Sosiologi Islam
11. Dr. kiki Muhamad Hakiki, MA sebagai Ketua Jurusan/Prodi Studi Agama-Agama
12. khoiriya ulfah, M.A sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Studi Agama-Agama
13. Abdul Qohar, s.Ag, M.si sebagai Ketua Jurusan/Prodi tasawuf dan Psikoterapi
14. Agung Muhammad iqbal, M.Ag sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi tasawuf dan Psikoterapi
15. Drs. Ahmad Bastari, M.Ag sebagai Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Al Qur’an dan tafsir
16. intan islamia, M.sc sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Ilmu Al Qur’an dan tafsir

FAkultAs DAkWAH DAn ilMu koMunikAsi (FDik);
1. Prof. Dr. khomsyahrial Romli, M.si sebagai Dekan FDIK
2. Dr. Hj. Rini setiawati, s.Ag, M.sos.i sebagai Wakil Dekan I FDIK
3. Dr. H. Rosidi, M.A sebagai Wakil Dekan II FDIK
4. Dr. Abdul syukur, M.Ag sebagai Wakil Dekan III FDIK
5. M. Apun syaripudin, s.Ag, MM sebagai Ketua Jurusan/Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
6.Yunidar cut Mutia Yanti, s.sos, M.sos.i sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
7. Dr. M. Mawardi J, M.s sebagai Ketua Jurusan/Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
8. H. Zamhariri, s.Ag, M.sos.i sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
9. Hj. suslina, s.Ag, M.Ag sebagai Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Dakwah
10. M. Husaini, M.t sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Manajemen Dakwah
11. Dr. sri ilham nasution, s.sos, M.Pd sebagai Ketua Jurusan/Prodi Bimbingan Konseling Islam
12. Mubasit, s.Ag, MM sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Bimbingan Konseling Islam

FAkultAs EkonoMi DAn Bisnis islAM (FEBi);
1. Dr. Rulan Abdul Ghofur, M.si sebagai Dekan FEBI
2. Dr. Hj. Heni noviarita, sE, M.si sebagai Wakil Dekan I FEBI
3. Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd sebagai Wakil Dekan II FEBI
4. Dr. Ahmad isnaeni, s.Ag, M.A sebagai Wakil Dekan III FEBI
5. Madnasir, s.E, M.si sebagai Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah
6. Budimansyah, s.tH.i, M. kom.i sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah
7. Dr. Erike Anggraeni, M.E.sy sebagai Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah
8. Muhammad kurniawan, M.E.sy sebagai  Sekretaris Jurusan/Prodi Perbankan Syariah
9. Any Eliza, s.E., M.Ak sebagai Ketua Jurusan/Prodi Akuntansi Syariah
10. Muhammad iqbal, M.E.i sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Akuntansi Syariah
11. A. Zuliansyah, MM sebagai Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Bisnis Islam
12. Fatih Fuadi, M.si sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Manajemen Bisnis Islam

FAkultAs ADAB (FA);
1. Dr. Mahmuddin Bunyamin, lc, M.A sebagai Dekan FA
2. Dr. H. nadirsah Hawari, M.A sebagai Wakil Dekan I FA
3. Dr. Hj. Romlah, M.Pd.i sebagai Wakil Dekan II FA
4. Dr. H. Amirudin, M.Pd.i sebagai Wakil Dekan III FA
5. Eni Amaliah, s.Ag, ss, M.Ag sebagai Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
6. Ahmad Basyori, M.Pd.i sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
7. Dra. siti Masykuroh, M.sos.i sebagai Ketua Jurusan/Prodi Sejarah Peradaban Islam
8.Riski Gunawan, M.Pd.i sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Sejarah Peradaban Islam

sAtuAn PEnGAWAs intERnAl (sPi);
1. Hanif, sE, M.M sebagai Kepala SPI
2. Vitria susanti, sE. M.Sc sebagai sekretaris SPI

lEMBAGA PEnJAMin Mutu (lPM);
1. Dr. H. Deden Makbuloh, s.Ag, M.Ag sebagai Ketua LPM
2. Faizal, s.Ag. M.Ag sebagai Sekretaris LPM
3. Hj. linda Firdawaty, s.Ag, M.H sebagai Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa
4. Dr. Ahmad Fauzan, s.Ag, M.Pd sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu
5. Ahmad Habibi, sE, M.E sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu

lEMBAGA PEnElitiAn DAn PEnGABDiAn kEPADA MAsYARAkAt (lP2M);
1. Dr. Erina Pane, sH, M.Hum sebagai Ketua LP2M
2. Dr. H. Ali Abdul Wakhid, s.Ag, M.si sebagai Sekretaris LP2M
3. Dr. sudarman, M.A sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
4. Supaijo, sH, M.H sebagai Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
5. Dr. Dra. Hj. Rumadani sagala, M.Ag sebagai Kepala Pusat Pusat Studi Gender dan Anak

unit PElAksAnA tEknis (uPt);
1. Dr. Drs. H. Wagianto, sH, M.H sebagai Kepala Perpustakaan
2. syafrimen, M.Ed, Ph.D sebagai Kepala Pusat teknologi Informasi dan Pangkalan Data
3. kamran, lc, M.si sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
4. Femei Purnamasari, s.E.,M.si sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis
5. Muhammad nur, s.Fil.i., M.Hum sebagai Kepala Ma’had Al Jami’ah.



 Jajaran pengurus Mahad Aljamiah UIN Raden Intan saat pembukaan Usbu Taaruf, Senin (29-7). (Dok. Ist)
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Mahad Aljamiah UIN 
Raden Intan Lampung 
selenggarakan usbu 

taarufatau pekan orientasi aka-
demik untuk calon mahasantri 
baru tahun akademik 2019/2020. 
Kegiatan ini berlangsung 29 
Juli – 3 Agustus 2019 di lingkun-
gan Mahad dan gedung Pusat 
Pengembangan Bahasa UIN 
Raden Intan. 

Pekan orientasi akademik tahun 
2019 diikuti oleh 264 calon ma-
hasantri yang terdiri atas 57 putra 
dan 207 putri. Kegiatan ini akan 
diakhiri dengan Haflah Taaruf 
atau pengukuhan mahasantri 
baru pada 8 Agustus 2019.

Kepala Mahad Aljamiah Kam-
ran Lc MA menyampaikan, pekan 
orientasi akademik ini merupakan 
kegiatan untuk mengenalkan apa 

yang ada di Mahad Al Jamiah 
ini.“Mulai cara hidup,cara ngaji, 
cara belajar, bahkan cara makan 
dan cara masak ala Mahad akan 
disampaikan di sini,”katanya.

Kemudian, dia juga menegas-
kan bahwa belajar agama di ma-
had akan dibimbing langsung 
dengan guru. Gurunya tersebut 
mulai dari teman sejawat, ustad/
ustadzah, pengurus dan pembina 
mahad serta dosen UIN Raden 
Intan. Hal ini diharapakan agar 
para mahasantri dapatbelajar 
dengan baik.

Selain itu, calon mahasantri 
juga akan diajarkan hidup ber-
sosial dan aktifitas yang ada di 
mahad. “Agar kita mengetahui 
filosofi hidup di mahad,” ungkap 
Kamran.

Kepala Mahad ini juga menga-

takan bahwa kegiatan ini bukan 
perploncoan. “Kegiatan ini bu-
kan main-main dan tidak ada 
kekerasan, baik secara verbal 
maupun kontak fisik. Kita juga 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan. Ketika ada pe-
serta yang melanggar aturan, 
ada (tahapan) sanksi berupa 
teguran, tertulis, sampai tidak 
diluluskan menjadi mahasantri,” 
tukasnya. 

Materi pada pekan orientasi 
akademik ini diantaranya tentang 
kemahadan, tata tertib asrama, 
wawasan keislaman, ibadah, 
manajemen keuangan, strategi 
dan motivasi belajar, keorgan-
isasian, literasi digital, pengab-
dian masyarakat serta beragam 
perlombaan yang memeriahkan 
kegiatan tersebut.

maHad GeLaR peKan 
oRientasi aKademiK
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Jiwa Pejuang
“Seorang santri punya jiwa 

pejuang.” Demikian disampaikan 
oleh Wakil Rektor III Prof Wan 
Jamaluddin PhD dalam sambu-
tannya pada haflah taaruf atau 
pengukuhan mahasantri Mahad 
Aljamiah UIN Raden Intan Lam-
pung, Kamis (8/8) malam.

Menurutnya, menjadi santri itu 
luar biasa karena tidak pernah 
kaget jika kesusahan. “Anda kalo 
ingin sukses dan berhasil harus 
bersusah-susah dulu. Tidak ada 
sesuatu yang langsung turun dari 
langit, karena kita hanya manusia 

biasa, butuh ikhtiar dan berdoa,” 
ujarnya dihadapan mahasantri.

Haflah taaruf merupakan acara 
yang diselenggarakan khusus bagi 
mahasantri baru setelah melalui 
pekan orientasi akademik atau 
usbu taaruf Mahad Aljamiah UIN 
Raden Intan Lampung. Acara ini 
juga merupakan momen sakral 
bagi mahasantri baru karena 
dikukuhkan menjadi mahasantri 
Mahad. 

Mudir (Kepala) Mahad Mu-
hammad Nur MHum mengaku 
bahagia pada malam pengukuhan 
tersebut. “Alhamdulillah saya 

 sangat bahagia karena kedatang-
an tamu-tamu luar biasa Seperti 
Prof Wan Jamaludin, doktor Ali 
Abdul Wahid, Ustad Abdul Qo-
har, dan Ustad Ahmad Bashori,” 
ungkapnya.

Menariknya, pada acara itu, 
seluruh pengurus dan  mahasantri 
wajib membawa minum  dengan 
wadah botol. Hal ini sejalan 
 dengan semangat UIN sebagai 
kampus berwawasan lingkungan. 
Tanpa menggunakan banyak 
wadah plastik seperti aqua gelas, 
dapat mengurangi sampah yang 
ditinggalkan usai acara.

 Wakil Rektor III Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D saat mengukuhkan mahasantri Mahad Aljamiah 
UIN Raden Intan Lampung, Kamis (8-8). (Dok. Ist)
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Dr. Oki Dermawan 
saat presentasi 
di Le Studium 
Orleons Prancis. 
(Dok. Ist)

Dosen UIN Raden Intan Lampung 
Dr Oki Dermawan bersama 5 
 dosen PTKIN lainnya akan laku-

kan kolaborasi penelitian dalam bidang 
sains dan humaniora. Kesepakatan itu  
diperoleh dalam workshop kolaborasi 
penelitian pada 29 April – 3 Mei 2019, di Le 
Studium Orleons Prancis. 

Program tersebut terselenggara atas 
kerja sama Kementerian Agama RI dengan 
Kedutaan Besar Perancis di Jakarta melalui 
Institut Prancis Indonesia dan Le Studium.

Pada kesempatan itu, Oki juga mempre-
sentasikan makalah di hadapan Presiden 
Le Studium Prancis, Direktur MORA, para 
peneliti danAtase pendidikan untuk Peran-
cis. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Kegu-
ruan (FTK) ini menyampaikan penelitian 
khusus tentang pendidikan. 

Oki juga akan meneliti tentang Lifelong 
Learning Management in Finland (Qualita-
tive Case Study in Helinsky School of Busi-
ness and University of Eastern Finland). 
“Riset ini akan meneliti bagaimana pelak-
sanaan pendidikan bagi orang dewasa di 
lembaga pendidikan formal. Objek peneli-
tian ini terbuka bagi siapa pun yang ingin 
menuntut ilmu tanpa melihat background 
pendidikan mereka, serta membuat sebuah 
model pelaksanaan pendidikan ini untuk 
Indonesia,” jelasnya.

Seperti dilansir pada laman kemenag.go.id,  
Direktur PTKI Prof Arskal Salim menyatakan 
bahwa peluang join riset selalu terbuka. “Se-
suai pembicaraan awal dengan Presiden Le 
Studium, matchmaking research (kolaborasi 
penelitian) ini tidak berhenti hanya selama 
kunjungan awal di Prancis ini, akan tetapi 
selalu terbuka. Terbukti, dari yang awalnya 4 
peneliti sebelum bertolak ke Le Studium, kini 
sudah bertambah menjadi 6 peneliti,” ungkap 
Arskal, Rabu (1/5).

Enam dosen PTKIN yang berpeluang 
untuk mendapatkan join riset ini yaitu 
Mohammad Taridi (UIN STS Jambi), Oki 
Darmawan (UIN Raden Intan Lampung), 
Haris Simaremare (UIN Suska Riau), Elis 
Ratnawulan (UIN SGD Bandung), Khusna 
Amal (IAIN Jember), dan Fajar Hardoyono 
(IAIN Purwokerto). 

KoLaboRasi peneLitian 
denGan peneliti prancis
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PusatPenelitian dan Penerbit-
an (Puslit) Lembaga Peneli-
tian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LP2M) UIN Raden 
Intan Lampung selenggarakan 
workshop metodologi penelitian 
kulitatif dan kuantitatif. Workshop 
ini diselenggarakan selama 2 hari, 
2-3 Juli 2019, di ruang  seminar 
rektorat lt.3.

Ketua LP2M Prof Dr Nasor MSi 
menyampaikan, kegiatantersebut 
diikuti oleh 60 peserta. “Work-
shop ini diikuti oleh dosen senior 
maupun calon dosen CPNS,” 
terangnya.

Dia menjelaskan, salah satu tu-
juan kegiatan tersebut yaitu agar 
hasil penelitian dapat dipublikasi 
di jurnal terakreditasi maupun ter-
indeks internasional. Kegiatan  ini 
mengusung tema Meningkatkan 
Kemampuan Dosen dalam Bidang 
Riset yang Berkualitas, Kreatif, Ino-
vatif dan Kompetitif.

Workshop penelitian tersebut 
menghadirkan dua narasumber 
yakni Prof Dr Martinis Yamin MPd 
dari UIN Sultan Thaha Saifuddin 
Jambi dan Leo Indra Wardana, PhD 
dari UGM Yogyakarta.

Wakil Rektor (WR) I Dr Syam-

suri Ali MA mewakili Rektor me-
nyampaikan, workshop ini sebagai 
sumbangsih untuk meningkatkan 
penelitian. “Salah satu kewajiban 
peneliti ialah harus mengekspos 
hasil penelitian ke jurnal peneli-
tian,” katanya saat membuka ke-
giatan tersebut, Selasa (2/7). 

Terkait dengan pendanaan, WR I 
juga berpesan agar penelitian bisa 
dimaksimalkan dengan sebaik-
baiknya. Menurutnya, setiap pene-
litian akan berimbas kepada rating 
lembaga dan peneliti itu sendiri, 
maka workshop seperti ini diang-
gap sangat penting.

pUsLit GeLaR WoRKshop 
metodologi penelitian

 Narasumber workshop Prof. Dr. Martinis 
Yamin, M.Pd (tengah), Selasa (2-7).
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Rektor UIN Raden Intan Prof Dr Moh Mukri 
MAg kukuhkan 998 wisudawan pada 
sidang senat terbuka wisuda periode II 

tahun 2019 yang berlangsung di GSG kampus 
setempat, Selasa (30/7).

Rektor menyampaikan ucapan selamat kepada 
wisudawan dan orang tua/wali.  “Atas nama sivitas 
akademika UIN Raden Intan Lampung, kami meng-
ucapkan selamat kepada keluarga wisudawan dan 
wisudawati yang telah menghantarkan putra-putri, 
suami dan isteri, mencapai jenjang akademik sar-
jana, magister, bahkan doktor,” ungkapnya.

“Do’a dan restu kami menyertai saudara yang 
hari ini diwisuda. Rahmat dan ridho Allah akan 
menanti saudara jika saudara mengamalkan 
ilmu yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat 
manusia, berguna bagi agama, bangsa dan negara  
tercinta,” tambah Prof Mukri.

Terkait meningkatnya jumlah lulusan dan 

prosentasi lulusan berpredikat cumlaude, Rektor 
menyampaikan terimakasih kepada seluruh sivitas 
akademika UIN Raden Intan Lampung terutama 
kepada para Ketua Program Studi beserta jajaran. 
Menurutnya, sivitasakademika telah membuk-
tikan kerja kerasnya dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran di UIN Raden Intandan berharap 
kemajuan ini akan terus terjadi di tahun-tahun 
yang akan datang.

Hadir juga pada wisuda kali ini Wakil Guber-
nur Dr Chusnunia Chalim mewakili Gubernur 
Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur 
menyampaikan bahwa sumbangan dan perkem-
bangan yang ditunjukkan oleh UIN dalam mela-
hirkan kader-kader terbaik masa depan yang 
siap berperan aktif dalam pembangunan negara, 
khususnya pembangunan Provinsi Lampung, baik 
dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan 
pengembangan masyarakat secara umumnya.

ReKtoR KUKUhKan 
998 WisudaWan

Rektor UIN Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag saat kukuhkan 
salah satu wisudawan terbaik, Selasa (30-7).
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“Saya meyakini bahwa Lulusan UIN Raden 
Intan Lampung dapat berperan aktif dalam 
mewujudkan keharmonisan, ketentraman dan 
kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara,” terangnya.

Berlangsung 2 Sesi
Wisuda kali ini berbeda dengan sebelum-

nya yaitu dibagi ke dalam 2 sesi. Sesi per-
tama berlangsung pukul 8.00-11.00 dengan 600 
wisudawan. Dan sesi kedua pukul 13.00-16.00 
dengan 398 wisudawan.

Seperti yang dikatakan Humas UIN Hayatul 
Islam, pelaksanaan wisuda 2 sesi ini baru per-
tama kali dilakukan oleh UIN, hal ini dilakukan 
untuk mengatasi lonjakan jumlah wisudawan. 
“wisuda 2 sesi ini agar lebih efektif dan GSG 
tempat berlangsungnya wisuda tidak terlalu 
penuh mengingat jumlah wisudawan yang cu-
kup banyak” katanya.

Dari jumlah wisudawan tersebut, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan (FTK) berjumlah 
561 wisudawan; Fakultas Syariah (FS) 88 
wisudawan; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
(FEBI) 112 wisudawan; Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama (FUSA) 77 wisudawan; Fakul-
tas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) 116 
wisudawan; serta Program Pascasarjana (PPs) 
S-2 24 wisudawan dan S-3 21 wisudawan.

Wisudawan Terbaik
Berbeda juga dengan periode sebelum-

nya, wisuda kali ini menetapkan wisudawan 
terbaik tingkat Universitas. Terpilih sebagai 
wisudawan terbaik tingkat universitasyaitu 
Ahmad Subarkah dari prodiManajemen Pen-
didikan Islam(MPI) dengan IPK 3,95 yang juga 
wisudawan terbaik FTK.

Sedangkan wisudawan terbaik lainnya yaitu, 
PPs S-3 atas nama Suwanto prodi MPI  dengan 
IPK 3,71; PPs S-2 atas nama Alek Saputra 
prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan 
IPK 3,77; FS atas nama Tya Andika Rizalianti 
prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan 
IPK 3,94; FUSA atas nama Ceria Pertiwi prodi 
Psikologi Islam (PI) dengan IPK 3,92; FDIK atas 
nama Dinda Nur Fadilah prodi Komunikasi dan 
Penyiar an Islam (KPI) dengan IPK 3,86; dan 
FEBI atas nama Sarah Maharani prodi Ekonomi 
Syariah (ES) dengan IPK 3,80.

Pengambilan sumpah janji alumni.
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PesertaKuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Intan Lampung tahun 
2019 berjumlah 4269 mahasiswa. Jumlah ini terbanyak dari tahun-
tahun sebelumnya dan untuk dosen pembimbing lapangan (DPL) 

berjumlah 146 dosen.
Demikian dilaporkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LP2M), Prof Dr M Nasor MSi, pada pembekalan KKN di GSG UIN, 
Selasa (9/7). Dia menyampaikan, KKN tahun 2019 dibagi ke dalam 2 gelombang. 

“Gelombang pertama diikuti oleh 3292 mahasiswa yang berlokasi di dua 
kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus,” 
katanya.

Di Kabupaten Lampung Timur peserta KKN tersebar di  5 kecamatan 65 
desa. Sedangkan di Kabupaten Tanggamus 5 Kecamatan 80 Desa. 

Kemudian, gelombang kedua akan diikuti oleh 977 mahasiswa. Gelom-
bang kedua tersebar di 4 kecamatan Kabupaten Lampung Selatan. 

Terkait dengan pemberangkatan, gelombang pertama pada 17, 19 dan 
20 Juli 2019. Dan gelombang kedua berangkat pada 27 

Juli 2019.
Seperti tahun sebelumnya, tema KKN pada tahun ini 
yaitu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid.

Wakil Rektor (WR) III Prof Dr Syaiful Anwar MPd 
juga berharap kepada mahasiswapesertaKKN 

untuk dapat menyampaikan visi lembaga ke 
masyarakat dan menjaga marwah lembaga.

“Kita perlu menyampaikan visi lembaga 
(UIN Raden Intan) kita ke masyarakat. 

Kalian harus sebagai penyambung li-
dah pihak kampus. Agar kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga kita 
semakin tinggi,” pesan Prof Syaiful 

kepada mahasiswa peserta KKN 
saat pembekalan.

Dia juga menjelaskan, 
KKN merupakan pintu untuk 

menyelesaikan studi. Oleh 
karena itu, dia mengingatkan 

untuk melakukan yang terbaik di 
masyarakat dan menjaga nama baik 

almamater. 

Aplikasi Database Kampung
Selasa, 30 Juli 2019, LP2M bersama maha-

siswa KKN mengenalkan aplikasi perangkat 
lunak database kampung berbasis komputer, 

diaula Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus.
Budimansyah MKomI selaku perwakilan LP2M 

menyampaikan, aplikasi yang diperkenalkan meru-
pakan inovasi baru dari hasil kerjasama antara UIN 

Raden Intan dan pemerintah pusat.“Pada tahun ini UIN 
berani menciptakan terobosan aplikasi datase kampung 

dalam menjaga dan mempermudah pendataan kependudukan,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan, aplikasi ini dapat mempermudah administrasi 

kampung seperti pendataan pembaharuan jumlah penduduk yang pindah 
dan masuk, angka kelahiran, kematian dan lainnya. “Setelah ada aplikasi ini 
harapannya administrasi kampung mulai tersusun dan tertata rapih serta 
terbaru demi menopang program pemerintah,” terang Budi.

Pihak LP2Mjuga menjelaskan bahwa aplikasi tersebut bersifat offline dan 
tidak berbenturan dengan sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Disdukcapil). Aplikasi itu diakui dapat mempermudah administrasi di desa, 
dan jika ada perbedaan dengan Diskukcapil, bisa disinkronkan.

4269 
maHasisWa 

iKUti 
KKn 2019

 Pembekalan KKN 2019, Selasa (9-7).
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Selain program rutin seper ti 
mengajar, mengisi ma-
jelis taklim, dan kerja 

bakti, mahasiswa Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) UIN Raden Intan 
Lampung juga mengisi sejum-
lah program seperti sosialisasi 
pengelolaan limbah plastik 
dan sosialisasi bahaya narko-
tika, psikotrapika dan zat adiktif 
(Napza). 

Seperti yang dilakukan kelom-
pok 35 desa Rejomulyo, kecama-
tan Tanjung Bintang, Lampung 
Selatan, tentang kegiatan sosiali-
sasi pengelolaan limbah plastik. 
Acara yang bertajuk Bersama 
Selamatkan Bumi Melalui Peng-
olahan Limbah Plastik ini digelar 
pada selasa (27/8), di balai desa 
setempat.

Kegiatan ini disambut an-
tusias oleh masyarakat desa, 
dibuktikan dengan banyaknya 
warga yang hadir, baik pejabat 
desa, ibu-ibu PKK, para guru 
SMP  dan warga sekitar. 

Dalam sambutannya, kepala 
desa Rejomulyo, Pendi, mengaku 
sangat senang dan mendukung 
kegiatan ini. “Selaku kades saya 
sangat senang dan mendukung 
adanya acara sosialisasi ini, kare-
na bagi saya itu penting untuk 
kita semua,” tuturnya. 

Menurut ketua kelompok 35, 
Mirza Hartona, kegiatan terse-
but dilakukan sejalan dengan 
visi UIN Raden Intan Lampung 
untuk mewujudkan kampus 
berwawasan lingkungan.

“Diharapkan warga dapat 
memahami bahaya dari limbah 
plastik dan cara mengolah lim-
bah plastik itu sendiri. Sehingga 
nantinya masyarakat akan ter-
gerak untuk mulai mengurangi 
penggunaan plastik dan dapat 
memanfaatkan limbah plastik 
yang ada,” ungkap Mirza.

Kegiatan tersebut juga diisi 
dengan tatacara pemanfaatan 

limbah plastik dan pameran 
produk-produk hasil pemanfaat-
an limbah plastik karya maha-
siswa UIN. 

Selain itu, mahasiswa KKN 
yang berlokasi di kecamat-
an Wawaykar ya,  Lampung 
Timur,adakan sosialisasi ba-
haya napza dan motivasi pen-
tingnya pendidikan di SMAN 1 
Wawaykarya, Senin (26/8). 

Sosialisasi tersebutmerupa-
kan dilaksanakan oleh maha-
siswa KKN Kelompok 3 Desa 
Karya Basuki dan melibatkan 
kelompok yang Lain. Kegiatan 
ini dihadiri sekitar 150 siswa/i 
kelas XII dan dibuka langsung 
oleh pihak sekolah SMAN 1 
Wawaykarya. 

Para siswa sangat antusias 
mengikuti kegiatan yang di-
inisiasi oleh mahasiswa KKN. 
Dengan adanya kegiatan terse-
but, para siswa mendapatkan 
informasi terkait bahaya peng-
gunaan napza dan pentingnya 
pendidikan. 

Mahasiswa peserta KKN pun 
berharap dalam penyampaian 
materi sosialisasi ini, sebagai 
gene rasi penerus bangsa harus 
sadar akan hal tersebut karena di 
tangan generasi penerus ini lah 
gambaran bangsa kita  ke depan. 

Koordinator kecamatan (Ko-
rcam) KKN UIN Kecamatan 
Wawaykarya Renaldy Eka Putra 
mengungkapkan bahwa ini ada-
lah bentuk ikhtiar dalam KKN 
sebagai bagian dari tridarma 
perguruan tinggi. 

“Artinya mahasiswa harus 
mampu sebagai informan dan  
juga sebagai motivator. Dalam 
hal ini untuk generasi penerus 
bangsa harus sadar terkait ba-
haya napza dan semangat dalam 
belajar mengingat pentingnya 
pendidikan, karena  pendidikan 
merupakan instrumen untuk 
mengembangkan potensinya,” 

ungkap Renaldy. 
Menurutnya, pendidikan 

memainkan peranan strategis 
untuk mencetak generasi yang 
berkarakter dan membentuk 
kehidupan yang bermartabat 
dan berkualitas. Selain itu, dia 

juga berharap agar Negara selalu 
hadir untuk menjawab persoal-
an terkait pendidikan sesuai 
amanat Undang-Undang Dasar 
1945 Pasal 31 Ayat 1.

Mahasiswa KKN ini juga me-
nyampaikan kepada para siswa 
bahwa UIN Raden Intan Lam-
pung ini sangat layak dijadikan 
rujukan untuk melanjutkan 
pendidikan.

mahasisWa KKn sosiaLisasi 
sejumlaH program

Mahasiswa KKN 
sedang melakukan 
sosialisasi 
pengelolaan limbah 
plastik ke masyarakat 
sekitar. (Dok. Ist)

Salah satu mahasiswa 
KKN sedang 
melakukan sosialisasi. 
(Dok. Ist)
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Lampung dikenal dengan salah satu 
provinsi penghasil kopi. Selain Liwa, 
daerah lain penghasil kopi di Bumi 

Ruwa Jurai ini berada di Kecamatan Ulu Belu, 
 Tanggamus.

D e n g a n  p o t e n s i  s e b a g a i  p e n g h a s i l 
kopi,mahasiswa KKN berinovasi selenggara-
kan festival kopi di daerah setempat pada 24 
Agustus 2019. Festival ini bertujuan agarpara 
petani lebih semangat lagi untuk menghasilkan 
kopi yang terbaik dan sebagai promosi kopi Ulu 
Belu lebih dikenal luas.

Mahasiswa peserta KKN pun berharap  agar  
kegiatan festival itu dapat berkelanjutan seusai 
program KKN berakhir. “Pemerintah daerah 
 harus lebih peduli dan melihat potensi daerah-
nya wabil khusus Kecamatan Ulubelu Tangga-
mus. Karena kecamatan ini mempunyai potensi 

kopi dan wisata terbaik yang bisa di 
adu dengan daerah atau provinsi lain 
yang ada di Indonesia,” ungkap Koor-
dinator Kecamatan (korcam) Ulu Belu 
KKN UIN, M Refomarvio Marpen Bakri.

Masyarakat, khususnya para petani 
kopi pun sangat mengapresiasi kegiatan 
yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN tersebut. 
Dengan adanya kegiatan itu, mereka berharap 
produksinya bisa lebih baik, dari segi kuantitas 
maupun kualitas, dan mendapat perhatian yang 
lebih dari pemerintah setempat.

Selain festival kopi, di lokasi berbeda, mahasiswa 
KKN juga menghelat festival wisata budaya.Festival 
yang tajuk Pengembangan Potensi Wisata Berbasis 
Cagar Budaya Sebagai Sarana Edukasi diseleng-
garakan di halaman situs megalitik Batu Bedil, 
Tanggamus, pada 28 Agustus 2019. 

Festival Kopi dan 
Wisata Budaya 
diheLat 
mahasisWa KKn

Foto bersama mahasiswa KKN dengan siswa sekolah dasar di lokasi setempat. (Dok. Ist)
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Hadir pada kegiatan ini Retno Novia Damayanti 
selaku  Kepala Dinas Pariwisata mewakili Bupati 
Kabupaten Tanggamus, Arhamuddin SE selaku 
Sekretaris Kecamatan Pulau Panggung,  dan  Irsi 
Jaya salah satu putra terbaik Batu Bedill Ilir  yang 
telah dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten 
Tanggamus.

Ketua pelaksana kegiatan, Eri,menjelaskan, 
kegiatan tersebut sebagai aksi nyata dari proses 
yang panjang dan tahapan yang dilewati selama  
pengabdian. “Harapan kedepannya dapat dijadi-
kan event wisata edukasi tahunan dengan meka-
nisme kerjasama antara Dinas Pariwisata, Dinas 
Pendidikan, dan stakeholder terkait,” katanya.

Eri bersama mahasiswa KKN lainnya berharap 
kepada pemerintah setempat, khususnya Dinas 
Pendidikan,agar kurikulum sekolah pelajaran 
sejarah terkait kehidupan purbakala tidak hanya 
sebatas teori saja, melainkan langsung dengan 
memanfaatkan cagar budaya Batu Bedil di daerah 
setempat.

Sementara itu, Ridho Gusti selaku Korcam KKN 

di Kecamatan Pulau Panggung menyatakan hal 
serupa. “Harapan kami ke depannya, apa yang 
kami laksanakan ini  bisa menjadi dorongan dan 
saran kepada pemerintah daerah agar (festival 
wisata budaya) dapat diteruskan ke depannya,” 
ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pari-
wisata Kabupaten Tanggamus, Retno, yang hadir 
pada kegiatan itusangat mengapresiasi aksi nyata 
dan inovasi dari mahasiswa KKN UIN Raden In-
tan. Menurutnya,  hal ini sangat sejalan dengan 
program bupati dalam pengembangan potensi 
pariwisata sebagai wujud peningkatan taraf hidup 
masyarakat Tanggamus.

Retno juga membacakan pesan dari bupati ke-
pada mahasiswa KKN. “Adik-adik mahasiswa KKN 
UIN Raden Intan, inovasi ini sangat membantu 
dalam program pariwisata yang terus dikembang-
kan oleh pemerintah kabupaten Tanggamus. Oleh 
karenanya, apresiasi yang tinggi dari pemerintah 
kabupaten Tanggamus atas terselenggaranya 
kegiatan ini,” pungkasnya.

 Pemenang lomba cita 
rasa kopi Festival Kopi 
Ulu Belu. (Dok. Ist)



 Muhadharah Kubro Mahad Aljamiah, Kamis (2-5). (Dok. Ist)

DeDikasiEdisi XXii tahun 201930

Mahasantri Mahad Aljamiah UIN Raden 
Intan Lampung ikuti Qafilah Dakwah 
Ramadan (QDR) sebagai bentuk peng-

abdian kepada masyarakat. Seperti halnya dengan 
KKN, mahasantri dikirim ke beberapa dusun dalam 
satu desa yang diadakan oleh pihak kampus.

Mudir Mahad Aljamiah Ust Kamran As’at 
Irsyadi Lc MSi mengatakan bahwa QDR adalah 

masa bakti santri untuk berdakwah di masyarakat 
sebagai pengabdian diri. Hal ini disampaikan saat 
pelepasan QDR di halaman Mahad, Sabtu (4/5).

Ramadan 1440 H, QDR dilakasanakan pada awal 
sampai 15 hari di bulan suci ini yang bertempat di 
Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lam-
pung Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh mahasantri 
yang saat ini duduk di semester 4.

Qdr sebaGai 
penGabdian diRi 
di masyaRaKat



 Ketua LP2M bersama jajaran dan Pengurus Mahad membuka kegiatan QDR, Sabtu (4-5). (Dok. Ist)
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Pelepasan QDR dihadiri oleh seluruh 
pengurus Mahad Aljamiah dan pihak 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden 
Intan.  Ketua LP2M Prof Nasor MSi yang 
berkesempatan hadir menyampaikan 
dalam sambutannya, dakwah sudah 
dilakukan sejak zaman rasul. “Maka untuk 
itu kita harus meneruskan perjuangan 
Rasul sebagai umatnya salah satunya yaitu 
dengan berdakwah,” ungkapnya.

Muhadharah Kubra
Sebelum dilaksanakan QDR, mahas-

antri Mahad Aljamiah gelar muhadharah 
kubra,Kamis(2/5). Muhadharah kubra 
merupakan salah satu kegiatan Mahad Al-
jamiah UIN Lampung seperti pentasseni 
untuk menunjukan bakat dan kreativitas 
mahasantri. 

Muhadharah kali iniadalah sebuah 
panggung persembahan, khusus mahas-
antri semester empat dan sebagai salah-

satu kegiatan menyongsong bulan suci 
Ramadan. Kali ini, Edisi-43, Muhadharah 
kubra mengangkat sebuah tema Seni Bu-
daya Islam dalam Bingkai Ramadan.  

Ketua pelaksana Muhammad Riza 
dalam sambutannya menyampaikan, pe-
nampilan dari para mahasantri ini tentang 
budaya Indonesia seperti tari saman, tari 
sufi dan kolaborasi musik. 

Sedangkan Mudir Mahad Ust Kamran 
juga mengingatkan, bulan Ramadan 
untuk diisi dengan hal yang berman-
faat. ”Sebagaimana santri harus punya 
targetan seperti khatam Quran minimal 
3 kali, danmengisihari-haridenganhal 
yang bermanfaat.  Jangan sampai bulan 
Ramadan, kita jalani seperti hari biasa-
nya,” ujarnya.

Selain pengurus dan santri Mahad 
Aljamiah UIN Raden Intan Lampung, 
hadir juga pada kegiatan ini Mudir Mahad 
Aljamiah IAIN Salatiga Jawa Tengah dan 
juga para alumni.
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Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lam-
pung, Dr Ruslan Abdul Ghofur MSI, 

menerima penghargaan dari Bank Indonesia 
sebagai  Tokoh Ekonomi Syariah regional Su-
matera tahun 2019.

Pemberian penghargaan dilaksanakan 
pada puncak acara Festival Ekonomi Syariah 

(FESyar) 2019 Regional Sumatera, Minggu 
4 Agustus 2019, di Ballroom Hotel Aryaduta 
Palembang.

Kegiatan yang mengangkat tema Penguatan 
Ekonomi Syariah dalam Mendorong Pertum-
buhan Ekonomi Regional ini merupakan ke-
giatan pertama dari rangkaian FESyar tingkat 
regional yang akan dilaksanakan di 3 wilayah, 

ToKoh eKonomI 
syarIah 

regioNaL sumatera

Dr. Ruslan Abdul Ghofur (kedua dari kiri) saat menerima penghargaan sebagai 
Tokoh Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2019. (Dok. Ist)
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yaitu Sumatera, Indonesia Timur dan Jawa. Kes-
emuanya merupakan rangkaian menuju gelaran 
Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) pada 
November 2019 di Jakarta.

Seperti dikutip dari laman Bank Indonesia (BI), 
berbeda dengan tahun sebelumnya ISEF tahun 
2019 memiliki cakupan kegiatan berskala inter-
nasional yang mengintegrasikan seminar, forum, 
workshop, expo, dan business matching untuk 
memperkuat posisi Indonesia dalam global halal 
value chain.

BI tidak hanya mendorong keterhubungan 
antara local value chain dari pengembangan 
usaha syariah di domestik, namun juga ke ting-
kat yang lebih tinggi dalam lingkup global halal 
value chain dengan tujuan meningkatkan ekspor, 
serta menghadirkan alternatif produk untuk 
substitusi impor. Demikian disampaikan Deputi 
Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo 

dalam sambutan pada FESyar Regional Sumatera 
di Palembang.

Selain tokoh ekonomi syariah, penghargaan 
juga diberikan kepada pesantren unggulan 
regional Sumatera dan lembaga Ziswaf re-
gional Sumatera tahun 2019. Terpilih sebagai 
Pesantren Unggulan yaitu Pesantren Istiqomah 
Al Amin Cintamulya Lampung Selatan yang 
juga merupakan binaan FEBI UIN Raden Intan 
Lampung.

Penghargaan diberikan oleh Rohman Basori 
selaku Direktur Ekonomi Syariah Bank Indonesia 
di dampingi seluruh Pimpinan Kantor wilayah BI 
se sumatera.

Ucapan apresiasi dan selamat pun datang dari 
keluarga besar UIN Raden Intan. Inspirasi ini ten-
tunya menjadi kebanggaan lembaga dan sebagai 
pemicu khususnya bidang ekonomi syariah untuk 
dapat lebih bermanfaat lagi.



 M. Mukhlis saat menerima medali juara 2 
panjat tebing speed putra.
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Menteri Agama Lukman Ha-
kim Saifuddin mengatakan 
bahwa Perguruan Tinggi 

Ke agamaan Islam Negeri (PTKIN) 
bisaberprestasi. Hal ini dikatakan saat 
membuka Pekan Ilmiah, Olahraga, 
Senidan Riset (Pionir) Ke-IX tahun 2019 
di UIN Maulana Malik Ibrahin Malang, 
Senin (15/7) malam.

Melaui even ini, Menteri Agama 
berharap PTKIN dapat serius untuk 
melahirkan atlit olahraga, budayawan, 
seniman dan ilmuwan. “Pembinaan 
(mahasiswa) harus secara sistematis 
dan kontinyu,” ungkapnya.

ia juga menyampaikan bahwa Pi-
onir merupakan salah satu cara untuk 
memerkuat ukhuwah islamiah dan 

ukhuwah wathaniyah.
SementaraItu, Direktur Jenderal Pen-

didikan Islam Prof Kamaruddin Amin 
mengatakan, sebagai bangsa besar 
butuh SDM unggul, cerdas, kuat dan 
berkarakter. Makamenurutnya, PTKIN 
hadir untuk itu.

“PTKIN menyiapkan generasi bangsa 
yang intelektual, cerdas, moral dan so-
sial. Pionir ini menjadikan mahasiswa 
menjadi aktor yang penting dalam 
pembaharuan. Mengembangkan se-
mangat riset, olahraga dan seni yang 
berkontribusi dalam pembangunan 
bangsa,” lugasnya.

PIONIR IX tahun ini diikuti sebanyak 
3292 atlet dari 58 PTKIN se-Indonesia. 
Pelaksanaan lomba 16 hingga 21 Juli 

2019. Ada beberapa lokasi yang dijadi-
kan venue yakni Kampus I UIN Malang, 
Kampus Pascasarjana UIN, MAN I 
Malang, MAN 2 Malang, dan Lippo 
Plaza Batu.

Di malam pembukaan, UIN Raden 
Intan cukup menjadi sorotan. Selain 
menggunakan seragam kontingen, 
pesertadan official UIN Lampung juga 
mengenakan selendang tapis seba-
gaisimbol budaya dan karakter dari 
Provinsi Lampung.

Kontingen UIN Lampung
Pada Pionir kali ini, UIN Raden Intan 

Lampung  mengirim 88 peserta dan 23 
official. Dari jumlah peserta tersebut, 
lomba yang diikuti yaitu 24 cabang dari 

ptKiN 
bIsa berPresTasI
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36 cabang yang diperlombakan.
Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri MAg mengingatkan 

peserta dan kontingen untuk menunjukkan dedikasi yang 
tinggi, sikap keadaban dan kesantunan. “Kalian harus 
menunjukkan dedikasi. Jaga kesantunan dan kesopanan. 
Ikuti proses secara baik, secara elegan, gentleman, dan 
jangan curang,” pesannya sebelum pertandingan.

Menurutnya, juara itu hanya hasil akhir, yang pen-
ting prosesnya.”Upaya (dalam) pertandingan harus ada 
harga diri, soal menang kalah adalah hal yang biasa,” 
tambahnya.

Hasil akhir PionirKe-IX Tahun 2019, UIN Raden Intan 
Lampung meraih 2 perak dan 2 perunggu. Medali perak 
diraih dari cabang panjat tebing kategori speed 
perorangan putra atas nama M Muklis ma-
hasiswa prodi Pendidikan Agama Islam 
(PAI) dan cabang taekwondo kategori 
poomsae (seni) putri atas nama 
Mirda Julita juga mahasiswa PAI.

Kemudian, medali perung-
gu diraih dari cabang karate 
 kategori kata putra atas nama 
Tri Anggoro mahasiswa PAI 
dan cabang kaligrafi  kategori 
dekorasi putra atas nama 
Arif Yulianto mahasiswa 
I l m u  A l q u r a n  d a n 
Tafsir.

 Menteri Agama 
Lukman Hakim 
Saifuddin saat 

membuka PIONIR 
IX 2019, Senin 

(15-7).
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Setelah peringatan Hari Bumi 
sedunia (22/4) yang bertajuk 
Festival Lingkungan Maharipal 

2019, UKM Mahasiswa Raden Intan 
Pencinta Alam (Maharipal) kem-
bali peringati hari lingkungan lain-
nya yaitu Hari Bebas Kantong Plastik 
Sedunia yang jatuh pada 3 Juli.

Organisasi pencinta alam UIN 
Raden Intan ini kembali tunjukkan 
kepedulian dan konsistensinya dalam 
menjaga lingkungan. Kali ini, UKM 
Maharipal membagikan goodie bag 
(tas jinjing dari kain) bertuliskan “ayo 
diet plastik” di lingkungan kampus 
UIN Raden Intan, Sukarame, Bandar 
Lampung.

Ketua  Divisi Lingkungan Hidup UKM 
Maharipal Regi menyampaikan, salah 
satu upaya dari organisasinya tersebut 
mengampanyekan pengurangan peng-
gunaan plastik. “Kita tukarkan kantong 
plastik yang sedang digunakan teman-
teman dikampus dengan  goodiebag”, 
katanya, Rabu (3/7). 

Berdasarkan penelitian Jenna Jam-
beck dari Georgia University, Indone-
sia menjadi pemasok sampah plastik 
terbesar kedua di dunia menyusul 
Tiongkok yang berada di peringkat 
pertama. kemudian disusul oleh 
Filipina dan Vietnam yang berada 
diposisi ketiga dan keempat.

Menurut ketua umum UKM Ma-
haripal Wahyu Izhan, masyarakat 
Indonesia sudah saatnya mengurangi 
penggunaan plastik. “Kita selama ini 
bergantung pada kantong plastik, 
sehingga kita susah untuk move on. 
Berpergian membawa goodie bag 

agar tidak menggunakan plastik juga 
asyik kok,” tuturnya.

“Sudah banyak hasil penelitian 
tentang bahaya plastik, sehingga pada 
hari ini kami juga berikan lembaran 
yang berisi informasi dan tips untuk 
mengurangi penggunaan plastik. Ayo 
diet plastik!,” tutup Wahyu.

Beri Penyuluhan
Di samping itu, UKM Maharipal 

jugamengedukasi dan beri penyuluh-
an kepada anak-anak usia sekolah 
dasar (SD) mengenai dampak peng-
gunaan plastik. 

Penyuluhan tersebut bekerjasama 
dengan kelompok KKN UIN Raden 
Intan Lampung yang sedang bertu-
gas di Desa Sambikarto, Kecamatan 
Sekam pung, Lampung Timur. Ke-
giatan itu dilakukan di SDN 1, SDN 2 
serta SDN 3 Sambikarto kecamatan 
setempat pada Senin (19/8). 

Wahyu mengatakan, anak-anak SD 
diberitahu tentang gambaran peng-
gunaan plastik dan dampaknya bagi 
lingkungan mereka, baik di rumah 
maupun di sekolah. “Setidaknya 
dengan cara ini wawasan mereka 
semakin bertambah tentang dampak 
penggunaan plastik,” katanya.

Menurut dia, tingginya pemakai an 
plastik seperti sedotan, sangat me-
mungkinkan terjadinya kerusakan 
pada lingkungan, karena sukarnya 
penguraian material tersebut. 

“Penggunaan sedotan plastik itu 
sendiri,” lanjutnya, “dekat dengan 
kehidupan anak-anak sekolah dasar 
sehingga sangat tepat memberikan 

edukasi terkait hal ini.”
Sedangkan Regi, menyampaikan 

bahwa kegiatan tersebut dilaku-
kan sebagai bentuk kontribusi dan 
konsistensi UKM Maharipal dalam 
pengurang an penggunaan plastik 
dalam kehidupan sehari-hari.

Regi menjelaskan, program terse-
but menyasar ke beberapa sekolah 
di Kabupaten Lampung Timur. Tar-
getnya, murid-murid menjadi lebih 
paham tentang dampak negatif peng-
gunaan plastik.

Selain itu, pihaknya juga mem-
perkenalkan bagimana cara meman-
faatkan sampah plastik yang sekarang 
ini lebih dikenal dengan pembuatan 
ecobrik. “Kami ingin anak-anak bisa 
mengurangi pemakaian plastik di 
lingkungan sekolah. Jajanan di seko-
lah kan banyak yang memakai media 
plastik. Dengan memberi pemaham-
an ini kami berharap anak-anak 
sudah dapat terlibat untuk menjaga 
lingkungannya sejak dini,” ujar Regi.

Dia menambahkan, kampanye 
memerangi sampah plastik makin 
penting dilakukan mengingat ke-
beradaan sampah plastik menjadi 
momok bagi pemerintah dan rakyat 
Indonesia. Kementrian Lingkung-
an Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
bahkan menyebut, jumlah sampah 
plastik di Indonesia telah mencapai 
level menghawatirkan.

“Kehawatiran itudapat di lihat dari 
data KLHK tentang jumlah plastik di 
Indonesia, dalam kurun waktu satu 
dekade terakhir menunjukan tren 
meningkat,” tutup Regi.

uKm maHaripaL 
KampaNyeKaN 
dIeT PlasTIK
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UKM Pusat Informasi dan Konseling(PIK) 
Sahabat raih prestasi gemilang di tingkat 
provinsi dalam ajang pemilihan Duta GenRe 

provinsi Lampung. Gelaran yang diselenggarakan 
BKKBN Provinsi Lampung melalui Forum GenRe 
Lampung berlangsung di Hotel Emersia, Bandar 
Lampung, 20-22 Juni 2019. 

Kegiatan ini diikuti oleh200 peserta dari 15 kabupa-
ten/kota se-provinsi Lampung. Mahasiswa UIN meraih 
juara dari beberapa kategori di kegiatan tersebut.

Adapun nama mahasiswa dan prestasi yang diraih 
yaitu Dwi Wulan Sari Prodi PAI semester IV (Juara 1 Duta 
GenRe putri provinsi Lampung); Ario Feby Ferdika Prodi 
HTN semester II (Juara 2 Duta GenRe putra provinsi 
Lampung); Risqi Tuberta Prodi PIAUD semester II (Juara 
Runner up 1 Duta GenRe putri provinsi Lampung); Yuni 
Endarti Putri Prodi Muamalah semester IV (Juara Ka-
tegori sosial project terbaik); dan Aidhiel Tsalsabila Prodi 
Ilmu Hukum semester IV (40 Besar Finalis Duta GenRe 

maHasiswa 
uiN raiH 

sejumLaH 
juara TIngaT 

regIonal

Rektor bersama pemenang lomba PCTA dan 
Ketua UPT Kewirausahaan dan Karir, Kamis (8-8).
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provinsi Lampung).
Ketua UKM PIK Sahabat, Dahlan, mengaku 

haru dan bangga dapat membawa nama baik 
PIK Sahabat dan UIN Raden Lampung dalam 
ajang bergengsi tahunan ini. “Syukur Alham-
dulillah atas prestasi ini dan kita akan go-
nasional membawa nama harum UIN Raden 
Intan Lampung,” ungkapnya, Senin (24/6).

Mahasiswa Prodi HTN ini juga berharap, 
dengan adanya kegiatan seperti ini diharap-
kan mampu memberi citra positif terhadap 
remaja, baik di provinsi Lampung maupun 
seluruh Indonesia. “Agar terwujudnya 
 generasi yang terencana,” tambahnya.

Pemenang juara 1 dalam even rutin terse-
but mewakili provinsiLampung ketingkat 
nasional. Pemilihan Duta Genre tingkat 
nasional berlangsung bulan Oktober di 
Sulawesi Selatan.

Parade Cinta Tanah Air
Mahasiswa UIN juga raih juara dua pada 

kegiatan Parade Cinta Tanah Air (PCTA) 
yang diselenggarakan Kementerian Pertah-
anan Kantor Wilayah Provinsi Lampung. 
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Abung 
Balai Keratun, Bandar Lampung pada 1 
Agustus 2019.

Juara tersebut diraih atas kategori ide bis-
nis kreatif dan inovatif. Lomba ini merupa-
kan tim, dan peraih juara 2 itu atas nama Rias 
Putri Riski dan Riandra Armando mahasiswa 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

PCTA mengusung tema Mewujudkan Se-
mangat Generasi Muda yang Cinta Tanah Air 
dan Bela Negara Sebagai Dasar Penggerak 
Industri Kreatif. Kegiatan ini diikuti oleh 
tingkat mahasiswa dan pelajar se-provinsi 
Lampung.

Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri MAg 
mengapresiasi atas prestasi yang telah diraih 
mahasiswa. Menurutnya, sudah saatnya 
para mahasiswa memiliki ide-ide kreatif 
dan inovatif.

Dia menambahkan, ide kreatif dan inovatif 
tersebut sejalan dengan visi pemerintah 
dalam membangun sumberdaya manusia 
yang berkarakter. “Mahasiswa harus kreatif 
dan inovatif agar dapat mandiri,” ujar rektor 
saat menerima para pemenang PCTA di 
ruang kerjanya, Kamis (8/8).

Rektor mengungkapkan akan memberi-
kan beasiswa kepada mahasiswa yang ber-
prestasi. “Beasiswa di UIN itu ada beragam. 
Yang jelas akan kita berikan beasiswa atau 
penghargaan kepada mahasiswa berprestasi 
yang sudah membawa nama baik lembaga,” 
tukasnya.

Dwi Wulan Sari (kanan) peraih juara 1 Duta GenRe 
putri provinsi Lampung tahun 2019. (Dok. Ist)
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Film pendek berjudul Catat-
an Senja produksi UKM-F 
Rumah Film KPI UIN 

Raden Intan Lampung meraih 
penghargaan sebagai Film Ter-
favorit Lampung dalam ajang 
Festival Film Lampung (FFL) 
2019 yang diselenggarakan di 
Taman Budaya Lampung, Rabu 
(1/5) malam.

Gelaran bergengsi FFL 2019 
memperebutkan 14 kategori. Ka-
tegori itu antara lain Aktor Pendu-
kung Terbaik, Aktris Pendukung 
Terbaik, Penata Gambar Terbaik, 
Penata Musik Terbaik, Editor 
Terbaik, Ide Cerita Terbaik, Ak-
tris Utama Terbaik, Aktor Utama 
Terbaik, Sutradara Terbaik, Film 
Pelajar Terbaik, Film Favorit Luar 
Lampung, Film Favorit Lampung, 
Film Terbaik Lampung, dan Film 
Terbaik Nasional. Kategori terse-
but diperebutkan 255 film dari 
seluruh Indonesia lewat penila-

ian dua juri ternama yaitu Azhar 
Kinoi Lubis dan Ryan Purwoko.

Film yang disutradarai oleh 
Muhammad Ridho Kristan-
to ini keluar sebagai peme-
nang  dengan perolehan vote 
 sebanyak 1.839 poin terdiri atas 
305 poin dari vote penonton 
dan 1.534 poin dari vote Insta-
gram. Catatan Senja menang 
telak dari nominasi Film Favorit 
Lampung lainnya.

Sutradarafilm ini menyatakan 
terima kasih atas kerja keras tim 
produksi dalam pembuatan film 
Catatan Senja, serta antusiasme 
dari para penonton yang sudah 
mengapresiasi dan mendukung 
penuh.

“Saya bangga dengan teman-
teman yang sudah meluangkan 
waktu, serta memberikan komit-
men dan kontribusinya dalam 
film ini. Saya juga sangat senang 
dengan hasil yang kami dapat-

kan.Pastinyaakan terus berproses 
dan berprogres,” ujar Ridho ma-
hasiswa Jurusan Komunikasi 
Penyiaran Islam (KPI).

Film ini bercerita tentang se-
orang gadis bernama Senja yang 
mendapat tekanan oleh keka-
sihnya dan memutuskan hal 
yang merugikan dirinya. Adelia 
Ristiani berperan sebagai Senja 
dalam film Catatan Senja juga 
merasa senang dengan debut 
sebagai pemeran utama di film 
hasil produksi UKM-F Rumah 
Film KPI ini.

“Dari mulai praproduksi, 
produksi, sampai pascaproduksi, 
aku ngejalaninnya enjoy dan pro-
fesional. Apa kata sutradara aku 
jalanin, apa yang sutradara mau 
aku maksimalin. Pokoknya seneng 
campur seru,” ungkapnya.

Ketua Umum Rumah Film KPI 
M Ihsan Fathoni, merasa senang 
dengan hasil tersebut, namun 
kedepannya akan ditingkatkan 
lagi. Ia berharap UKM nya bisa 
terus menghasilkan karya terbaik 
dan meningkatkan prestasi.

Sementara itu, Wakil Rektor 
(WR) III Bidang Kemahasiswaan 
UIN Prof Dr Syaiful Anwar MPd 
mengapresiasi atas prestasi yang 
diraih UKMF itu. “Atas nama 
pimpinan kami turut berbangga 
dan mengucapkan selamat ke-
pada mahasiswa yang memiliki 
kreativitas di dunia perfilman dan 
terbukti sebagai juara film terfa-
vorit se-Lampung,” katanya.

WR III juga mengaku akan  terus 
mendorong dan mendukung se-
mua aktifitas kemahasiswaan, 
baik yang bersifat akademik 
maupun non-akademik. Ia juga 
berharap kepada para mahasiswa 
khususnya bagi kreator film ini 
untuk terus dapat berinovasi 
dan mengembangkan kreativi-
tasnya. 

‘CaTaTan senja’ 
jaDi fiLm terfavorit LampuNg 2019

Foto bersama 
kru RFK KPI 
dengan juri 
FFL 2019 yang 
juga sutradara 
nasional Azhar 
Kinoi Lubis. 
(Dok. Ist)
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Berbicara mengenai teknologi memang sudah tidak asing 
lagi bagi banyak orang. Kata teknologi kerap diartikan 
sebagai mesin atau alat. Teknologi sendiri sudah ada 

sejak masa peradaban manusia. Manusia cenderung lebih 
cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga 
dapat berkomunikasi dan menerima informasi dengan lebih 
cepat dan lebih baik.

Tanpa kita sadari kemajuan teknologi informasi dan komu-
nikasi kini menjadi tantangan bagi kita. Jawaban dari kemajuan 
teknologi informasi adalah globalisasi yang kian menyelimuti 
dunia. Seluruh negara di dunia bersaing dalam kemajuan 
teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang tidak 
menge nal ruang dan waktu membuka portal baru bagi kehidu-
pan masyarakat dalam menggunakan media. Kecen derungan 
masyarakat dalam bermedia dapat berimplikasi baik 
secara sosiologis ataupun psikologis. 

Bagaimana tidak, dengan hadirnya internet tentu 
saja menggeser keberadaan media cetak dan media 
elektronik.  Dengan hadirnya internet inilah kemu-
dian muncul media-media baru seperti Facebook, 
Whatsapps, Instagram, Line, Twitter dan lain 
sebagainya. Hal ini dapat mengubah kebiasaan 
yang dulunya masih membaca koran, menon-
ton televisi kini beralih ke jaringan internet 
yang lebih mudah dalam bertukar informasi. 

Berdasarkan survey Brandwatch 2016 telah 
didapatkan fakta dan statistik media sosial 
dari 7,3 miliar penduduk dunia per Juli 2015 
tercatat hasil di antaranya “Sebanyak 3,17 
miliar pengguna internet, 2,3miliar 
pengguna media sosial aktif dengan 
rata-rata pengguna internet memiliki 5 
akun media sosial, tahun 2016 pengguna 
media sosial naik 176 juta, dan setiap hari 
ada 1 juta pengguna media sosial mobile yang 
setara dengan 12 orang per detik” (Prasetyo, 2017).  Fenomena 
ini menunjukan bahwa kehidupan manusia memang tidak 
terlepas dari yang namanya media. Dengan kata lain infor-
masi dan komunikasi memang sudah menjadi kebutuhan bagi 
masyarakat. Apalagi sekarang internet dapat di akses kapan 
pun dan di mana pun. 

Maraknya penggunaan internet tersebut memicu terjadinya 
penyebaran informasi yang tidak aktual atau di kenal dengan 
berita palsu (hoaks). Dengan akses yang tak mengenal batas 
inilah yang membuat beragam informasi mudah tersebar luas. 
Kemudahan dalam jangkauan jaringan internet membuat kele-
luasaan dalam menyebarkan informasi tanpa memfilterisasi. 

Di sisi lain, fakta yang mencengangkan adalah dari 61 negara, 
Indonesia menempati urutan ke-60 terkait dengan minat baca, 
demikian menurut Duta Baca Perpustakaan Nasional Repub-
lik Indonesia. “Berdasarkan hasil survei, menyatakan bahwa 
saat ini minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. 
Sebab minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 

61  negara,” kata presenter Mata Najwa itu di Kupang, Nusa 
Tenggara Timur (NTT), Jumat (11/8/2017) malam, dikutip 
dari Antara. 

Fakta ini menunjukan bahwa minat baca di Indonesia me-
mang masih sangat rendah. Mengingat kaum milenial saat ini  
banyak yang tidakbegitu suka dengan membaca, sederhananya 
mereka lebih senang memainkan gadget ketimbang membaca 
buku yang tampak membosankan. Apalagi bagi kebanyakan 
orang terutama yang bermedia sosial, ketika mendapat sebuah 
informasi atau berita hanya dengan membaca judul yang 
menurut mereka menarik tanpa berpikir terlebih dahulu pun 
langsung membagikan informasi yang di dapat ke orang lain. 
Kebiasaan dalam berbagi informasi tanpa di filterisasi ini me-
nyebabkan beredarnya berita-berita hoaks yang sering muncul 

di permukaan media sosial. Bagaimana tidak, tuntutan 
teknologi informasi inilah yang mau tidak mau men-
jadikan semua dilakukan dengan instan.

Dapat kita lihat bagaimana media sosial ini 
sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. 
Dengan munculnya pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab mengacaukan ketentraman 

masyarakat merupakan efek samping dari in-
ternet terkhusus dunia maya Facebook sebagai 
wadah gosip. Bagaimana tidak kini media sosial  
menjadi ajang untuk  alat komunikasi berpoli-
tik kotor. Misalnya saja, menjelang pemilihan 

presiden dan wakil presiden (2019) 
banyak oknum yang memanfaat-

kan momen ini untuk membuat 
berita ‘provokasi’ yang akan ber-

dampak pada ketidaksenangan 
terhadap calon presiden dan wakil 

presiden, sehingga dapat menim-
bulkan yang namanya aksi massa.

Dalam hal ini, pengguna media sosial se-
makin terperdaya, terprovokasi, bahkan terjadinya konflik di 
media sosial seperti fitnah, ujaran kebencian, pencemaran 
nama baik, dan berbagai masalah yang menghancurkan ta-
tanan demokrasi. Oleh karena itu, pentingnya penegakan hu-
kum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebar 
kebencian dan fitnah menjadi kebutuhan utama.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dibutuh-
kan kecerdasan dalam bermedia sehingga informasi yang di 
terima tidak dengan mudah tersebar luas. Bukan hanya itu 
saja, generasi milenial juga dituntut untuk berpikir kritis dalam 
melakukan hal ataupun menyelesaikan masalah, memilikip-
emahaman dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. 
Maka filterisasi informasiharus tertanam. Masyarakat harus 
bisa membedakan mana informasi yang harus dibagikan dan 
mana informasi yang harus disimpan sendiri.

*Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Angkatan Semester 1
(Tahun Akademik 2019/2020)

Cerdas bermedIa sosIal
Oleh Nur Hanifah
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Altlet Panjat Dinding 
Lead Putra.

Salah satu atlet Taekwondo Putri.

Rektor beserta 
jajaran dengan 
Tim Voli Putri.

Salah satu atlet 
Bulutangkis UIN.
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Kontingen Pionir IX UIN 
Raden Intan Lampung.

Tim Futsal 
UIN saat 
pertandingan.

Atlet Tenis 
Meja Ganda 
Putra.

Tim MSQ UIN.

Tim Debat 
Bahasa 
Inggris.

Salah seorang Tim Voli sedang
siap melakukan smash.



 Pemimpin 
upacara 

pembukaan 
PBAK.

Persiapan 
pembuatan 

mozaik 
papper 

mob.

Sejumlah mahasiswa yang 
bersemangat mengikuti PBAK.

Salah seorang mahasiswa saat memberi 
komando yel-yel di salah satu prodi.

Mahasiswa saat 
menyaksikan 
parade UKM.
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Salah satu 
pertunjukan 
UKM pada 
PBAK.

Dari kiri, Wakil 
Rektor I, II dan III 
saat pemaparan 
Visi Misi UIN.

Salah satu sudut 
stan UKM.

Sejumlah mahasiswa sedang menyimak 
pemaparan materi PBAK.
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Kepala  Sub Bagian Direktorat Sarana 
Prasarana dan Kemahasiswaan Kementerian 
Agama RI, Ruchman Basori MAg, sampaikan 
materi wawasan kebangsaan.
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Aku Ingin Pulang 
OlehAhmad Farid Prayitno

Hujan malam ini membawaku dalam sebuah kenangan 

Teringat masa kecil damai dalam dekapan mu 

Sedikitpun kau tak pernah biarkan aku bersedih 

Hingga sering kali kau korbankan dirimu sendiri 

Dulu kau selalu terbangun dari tidur pagimu 

Mengalahkan sang fajar yang masih menunggu waktu 

Kau selalu membangunkan ku dengan senyum pagimu 

Hingga sering kali kau sembunyikan rasa kantukmu 

Waktu terus berlalu umur juga ikut berkurang 

Mungkin kali ini aku harus pergi 

Bukan niat tak kembali 

Tetapi untuk membantu rezeki 

Sekaligus melatih diri agar dapat mandiri 

Iya... aku masih ingat akan pesan mu 

Uang bukanlah segalanya 

Melainkan kesehatan yang paling utama 

Tapi aku tidak mau melihat masa tuamu sengsara 

Dalam jarak perantauan anak mu berjuang 

Mengadu nasib di negri orang 

Sedikit uang aku kumpulkan 

Sesekali begadang untuk menambah peluang 

Aku sadar untuk kelak masa tuamu 

Semua akan ku korbankan 

Bertanding kasih denganmu aku tak akan menang 

Karena semua jerih payahmu telah kau juang 

Teruntuk orang tua ku sayang 

Maaf aku belum bisa pulang 

Bukan maksud tak ingin datang 

Tapi pekerjaan tak kunjung lekang 

Merantau adalah kewajibanku 

Membahagiakan mu adalah urusanku 

Dan rindu ketika jauh dari mu adalah hak ku 

Salam cinta kasih dan sayang dari buah hati mu 

Tulang Bawang, 27 Juli 2019

Jeritan Bumi Pertiwi
OlehSekar Risqi Kinasih

Pada mega jingga kusematkan rindu

Teruntuk bumiku yang mulai layu

Sebab siapa bumiku rusak

Jika bukan sebab tangan tak berotak

Hijau bukan lagi julukan

Sebab hutan habis tersiang

Tergantikan pencakar langit yang menjulang

Megah, mewah, berdiri gagah

Air langit menggenangi rumah kecil tak berpagar

Menampakkan ratusan jiwa yang terkapar

Sendu langit tak terbendung sudah

Air laut tumpah tak cukup wadah

Bumiku bergoncang, angin bertiup kencang

Siapa lantas yang akan bertanggung jawab atas kabar ini?

Apakah para petinggi yang katanya berkuasa?

Ataukah para makhluk berdasi yang punya tahta?

Siapa yang peduli pada jutaan sukma tak berdosa yang jadi 

mangsa?

Dimana para kreator yang gembar gembor meneriakan 

 kententraman?

Egoiskah kami jika merindukan bumi pertiwi?

Saat jiwa tak berdosa kerap dihabisi

Menggununglah semangat dan ambisi

Seolah mengadu pada tuhannya

Tentang jiwa-jiwa yang pongah atas nikmat-Nya

Bumi jadi lahan menampung keladi

Tak berdosa, namun menanggung derita.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

PUISI



Untuk Anak Negeri
Oleh Angir Sindra Maya

Indonesia 

Kau bersama putra-putri bangsa

Kau pangku para pewaris dunia

Banyak!

Sebanyak harapmu terhadap mereka

Indonesia 

Apa kabarmu kutanya?

Baik-baik sajakah kau di sana?

Kusimpulkan tidak!

Bagaimana bisa?

Kau bahagiakan kami

Kami sengsarakan engkau

Kau tulus menopang kami

Tapi kami jatuhkan engkau

Indonesia

Maaf

Kebanyakan dari kami diam

Bukannya tak tau

Tapi banyak yang tak mau

Egois

Apatis

Kebanyakan narsis

Sana-sini cisss

Tak tahu diri yang semestinya menangis

Harusnya kami berlaku cerdas

Tapi masih banyak berperilaku tidak pantas

Dengan bangga berlenggak-lenggok di atasmu

Tak tahu diri ataupun malu

Indonesia

Maaf

Merdeka  Jiwa Raga
OlehAyuAuliya

Sanggupkahlukadibendungtawa

Kala bumipertiwimenyandangduka

Darahpejuangmengalirtiadatara

Terkoyakhatibumipertiwi

Merdeka takdatangtanpatangis

Takjumpatanpaluka

Senjatabersatudenganrintihdoa

Demi merdekajiwa raga

Pemudabersatumenjadipusaka

Negeritercintajanganlahlara

Hidupkansemangatapi yang membara

Agar taktersakiti di bumisendiri

Pantaskahkitatiadamengingat

Maknamengguncangjiwa yang tersirat

Masihkahkitabergeraklambat

Sedang sang pertiwiinginberdirihebat

Singsingkanlenganbajumuwahaianaknegeri

Bumipertiwimenanti sang pelaksanajanji

Janjisetiaakannegeritercinta

Memulaijuangmemegangpanji

Wahaianakmuda

Janganbiarkanjiwamutidurtersungkur

Kauharusberjuangdanbertempur

Tunjukkanksatriatiadapernahmundur

Bumipertiwiharusmerdekajiwa raga

Ujung juangjayaharapanya

Tanah bak surge harusdijaga

Jikabukankitalalusiapa

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019
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