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Abdullah Sattar (Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah - 
Semester 4)

Mengenai perampokan lab, menurut saya keamanan perlu ditingkatkan 
kembali, setidaknya prasarana perlu dilengkapkan karena melihat 
peyelesaian jalan yang belum selesai. Dengan adanya cctv akan 
mempermudah untuk mengetahui jika terjadi sesuatu serta adanya kelalain 
terhadap penjagaan kampus.

Edisi ke-3
Senin, 28 Mei 2018

Dering Komunikasi

Risky Aulia (Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan 
Ushuluddin - Semester 4)

“Mengenai kegiatan Forkomnas-KPI menurut saya sangat bermanfaat, 
karena dapat mengenal mahasiswa KPI di seluruh Nusantara, dapat berbagi 
dengan mahasiswa lain dan pastinya saling sharing dan juga banyak kenalan. 
Selain itu juga dapat menambah wawasan jika ingin mengadakan suatu even 
di kampus kita.”

112

B I D I K  –  S a b t u  ( 5 / 5 ) , 
Forkomnas-KPI wilayah I Jatim-
NTB kembali menggelar even 
bertajuk sarasehan. Kegiatan yang 
dihelat selama dua hari tersebut 
bertuan rumah di IAIN Kediri dan 
dihadiri oleh sepuluh Perguruan 
Tinggi Agama Islam (PTAI) di Jawa 
Timur  dan NTB.  Tema yang 
diangkat dalam sarasehan kali ini 
i a l a h  “ M e n g e n a l  K e m b a l i ” , 
mengingat  mas ih  banyaknya 
mahas i swa  KPI  yang  be lum 
mengenal Forum Komunikasi 
Nasional-nya mahasiswa KPI ini.

D a l a m  a c a r a  p e m b u k a a n , 
Dzurotul Adiba Humaida selaku 
ketua pelaksana menjelaskan alasan 
mengangkat tema “Mengenal 
Kembali” karena masih banyak 
mahasiswa KPI sendiri yang asing 
dengan Forkomnas-KPI. Kemudian 
dalam sambutannya, Muhammad 
Hamdani Hidayat selaku Dema KPI 
IAIN Kediri menyampaikan hara-
pannya untuk KPI menjadi program 
studi komunikasi terbaik melalui 
Forum Komunikasi Nasional ini.

Ketua Koordinator Wilayah I 
Jatim-NTB, Moch. Ainur Rok 
berharap dengan terselenggaranya 
acara sarasehan ini dapat mening-
katkan rasa kekeluargaan dan 
sinergitas seluruh mahasiswa KPI 
demi tercapainya SDM yang ber-
mutu. Kemudian sambutan terakhir 
serta pembukaan acara disampaikan 

oleh Kaprodi KPI IAIN Kediri, Ibu 
Siti Amanah, M.Si.

Sarasehan kali ini terasa spesial, 
karena dihadiri langsung oleh Ketua 
Umum Pengurus Pusat Forkomnas-
KPI, Ibnu Yahya,S.Sos., serta bebe-
rapa senior dan alumni yang dulu 
juga menjabat di kepengurusan 
Forkomnas-KPI baik wilayah 
maupun pusat.

A c a r a  s a r a s e h a n  i n i  j u g a 
dimeriahkan dengan beberapa 
games yang kemudian dilanjutkan 
dengan diskusi tema “Mengenal 
Kembali” oleh Ketua Korwil, Moch. 
Ainur Rok, bersama Ketua Umum 
Pengurus Pusat, Ibnu Yahya, S.Sos.

Ibnu Yahya juga menceritakan 
sejarah berdirinya Forkomnas-KPI 
pada tahun 2009 yang masih eksis 
hingga saat ini. Selama kurang lebih 
32 tahun, KPI ikut bergabung 
dengan mahasiwa jurusan Ilmu 
Komunikasi dalam IMIKI (Ikatan 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
Indonesia). Namun suara-suara 
mahasiswa KPI selalu berada di 
sudut-sudut ruangan dan tak pernah 
terdengar gemanya karena kalah 
suara dengan mahasiwa Ilkom dari 
universitas yang lebih bonat. Sebab 
itulah, diadakannya Rakernas I yang 
dihadiri 15 PTAI seluruh Indonesia 
serta Kongres I pada tahun 2009 di 
Yogyakarta, dan diangkatlah Rizal 
Fansu Thoriqi sebagai Ketua 
Umum Forkomnas-KPI pertama 

yang dulu masih dikenal dengan 
FKM KPI.

Kemudian membahas wacana 
dari ASKOPIS (Asosiasi Komu-
nikasi dan Penyiaran Islam) tentang 
akan digantinya Program Studi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam 
(KPI) menjadi Ilmu Komunikasi 
Islam (IKI) yang juga akan ber-
dampak digantinya kurikulum 
perkuliahan KPI sendiri. Karena 
itulah, Ketua Umum Forkomnas-
KPI mengajak untuk memper-
tahankan nilai dakwah yang telah 
lama melekat pada KPI.

Karena seluruh mahasiswa KPI 
o tomat i s  t e rmasuk  d i  da lam 
keanggotaan Forkomnas-KPI, maka 
Pengurus Pusat mewajibkan kepada 
seluruh kampus untuk memasukkan 
materi Forkomnas-KPI pada saat 
OSPEK jurusan. Ibnu Yahya juga 
menjelaskan, ada dua jenis keang-
gotaan, yaitu anggota aktif yang 
pernah mengikuti forum, dan juga 
anggota pasif yang tidak atau belum 
pernah mengikuti forum.

Pada acara malam puncak, 
seluruh peserta sarasehan dijamu 
dengan berbagai penampilan dan 
talenta dari tuan rumah, serta 
pemutaran lm pendek karya 
mahasiswa KPI IAIN Kediri, 
“Srawung Mboyz” yang meme-
nangkan perlombaan Sinema-
Filkom. (alf/uli) 

Mengenal Kembali FORKOMNAS-KPI

Reni Puspita Yanti (Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas 
Dakwah dan Ushuluddin - Semester 6)

“Ikutan Forum Komunikasi Nasional itu bagus, menambah ilmu, wawasan, 
dan pastinya menambah pengalaman untuk kemajuan mahasiswa KPI 
sendiri.”

Reza Fahlevi (Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah - Semester 4)

“Mengenai keikutsertaan mahasiswa KPI dalam Forkomnas-KPI itu sangat 
bagus. Meskipun kita kampus baru dan terletak di pedesaan, tapi kita dapat 
menyambung relasi dengan kampus-kampus lain terutama dari prodi KPI itu 
sendiri.”

M. Ridho Albi (Pendidikan Guru MI, Fakultas Tarbiyah - Semester 4)

“Kasus perampokan lab bertepatan setelah kelas saya menggunakan lab 
tersebut. Menurut saya, satpam terlalu fokus pada mahasiswa yang ada di 
dalam asrama, tanpa memperhatikan mahasiswa yang ada di luar. Serta 
kurangnya pemantauan di seluruh kampus, karena selama ini hanya 
memantau depan kampus saja.”
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KPI Corner KPI Karya

Visi dan Misi Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Ushuluddin

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Menjadi Pusat Unggulan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran 
Islam yang Berintegritas Islami dan Berjiwa Mandiri.

VISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang studi Komunikasi dan 
Penyiaran Islam secara ketat yang berbasis pada keilmuan Islam, teori-teori sosial dan 
komunikasi sehingga menjadi unggul dalam menciptakan sarjana yang berintegritas 
Islami dan berjiwa mandiri. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dasar di bidang studi Komunikasi dan 
Penyiaran Islam untuk mendukung ilmu, pendidikan dan pengabdian masyarakat.

3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam bidang Komunikasi 
dan Penyiaran Islam sesuai dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MISI

Susunan Redaksi. Pimpinan Umum: Aden. Pimpinan Redaksi: Al Fatih.
Sekretaris: Yana. Bendahara: Laili. Editor: Ariadi, Synny.

Reporter: Amar, Bella, Cici, Dian, Henda, Nilna, 
Romi, Saroh, Umi, Yana, Zulfa.

Untaian Terima Kasih
Oleh: Yana Hariri

Dalam negeri yang mati-matian dijuangkan ini
Aku ingin berterimakasih
Kepada Tuhan yang menakdirkan aku sebagai 
pribumi
Kepada Ibu yang melahirkan aku di sini
Juga kepada para pahlawan dan deretan srikandi
Atas rasa merdeka yang bisa kuwarisi kini

Dalam negeri yang katanya tanah surga ini
Aku ingin berterimakasih
Kepada setiap belahan bumi yang pernah aku 
pijaki
Kepada aliran air sungai yang gemercik 
bernyanyi
Juga kepada senja yang hingga kini kusukai
Atas indahnya warna jingga merona di sore hari

Dalam negeri yang masih berkembang ini
Sekali aku ingin berterimakasih
Kepada merdunya angin dan luasnya hamparan 
padi
Kepada bentangan laut dan gunung yang 
menjulang tinggi
Juga kepada waktu yang berputar tanpa henti
Atas suguhan tangis dan tawa silih berganti

Yana Hariri, 03 Mei 2018

Hei Pejabat...
Kami memang rakyat tidak kaya

Tapi kami punya hati, punya harga diri
Kata orang negeri kita negeri hukum
Yang besar salah, pura-pura tak tahu

Yang kecil salah, cepat-cepat dihukum

Di mana kau simpan hati nuranimu?
Di mana kau simpan otak cerdasmu?

Itukah, hasil dari sekolah tinggimu mengejar 
gelar doktor?

Apa yang sudah kau berikan pada rakyatmu?
Hanya penderitaan yang kau tumpahkan

Hei Pejabat...
Tidakkah kau malu dengan perut buncitmu?
Kau makan, makanan dengan harga satu juta

Padahal duitnya hasil korupsi
Ketika wanita tua meminta-minta di jalanan

Kau malah pura-pura buta enggan melihatnya
Hati kecil kami pun berkata

“Bagaimana nasib kami Pak?”
Tidak terdengar oleh mereka

Kami hanya bisa meronta-ronta
Menahan teriknya matahari

Berjalan di aspal yang panas, untuk hidup 
kami

Kami bukan robotmu, yang bisa disuruh-suruh
Kami juga bukan pelayanmu, yang bisa 

melayanimu
Kami ini rakyatmu...

Jika kau tau itu, kami hanya bisa berdoa
Semoga kau berubah, wahai Pemimpinku
Kami tau sebenarnya kau peduli padaku

Penderitaan Rakyat Kecil
Oleh: Ummi Syarifah
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B I D I K  –  K a b a r 
menggemparkan datang dari 
lingkungan Institut Pesantren KH. 
Abdul Chalim. Diperkirakan 
Minggu malam (22/4), dua unit 
komputer raib dari ICT Center 
Gedung B IKHAC lantai satu. 
Kemungkinan perampokan telah 
direncanakan dan kini tengah 
dilakukan penyelidikan oleh Polsek 
Pacet Mojokerto.

Diduga perampokan terjadi 
dikarenakan rendahnya tingkat 
keamanan serta tidak adanya 
kamera pengawas yang dipasang di 
sekitar laboratorium komputer. 
Pada  saa t  o l ah  TKP,  Po l i s i 
menemukan bukti berupa jejak 
telapak kaki di tempat kejadian, 
s e r t a  s e b i l a h  k a y u  y a n g 
menghubungkan jendela bagian 
belakang laboratorium dengan 
halaman belakang gedung B. Polisi 
juga mengamankan dua buah 
keyboard beserta kardus kemasan 

komputer sebagai barang bukti. 
Ditaksir jumlah kerugian dari 
hilangnya dua unit komputer 
tersebut sebesar enam belas juta 
rupiah.

 “Rendahnya tingkat keamanan 
dan hanya ada seorang satpam saja 
yang bertugas pada saat kejadian, 
ditambah lagi kejadiannya di saat 
hari libur dan lingkungan sekitar 
kampus memang sepi,” ujar Bapak 
Frhendy Agatha, M.Kom selaku 
pengawas laboratorium komputer. 
Beliau juga menambahkan bahwa 
di sekitar kampus sering kali orang 
asing berlalu lalang dan menginap, 
tanpa adanya pemeriksaan data diri 
dan pengecekan keamanan.

Sebelumnya, berita kehilangan 
juga pernah terjadi di lingkungan 
I K H A C .  S e p e r t i  b e b e r a p a 
m a h a s i s w a  y a n g  m e n g a k u 
kehilangan sejumlah uang, ponsel, 
hingga laptop. Untuk itu dari pihak 
s e c u r i t y ,  B a p a k  S i s w a n t o , 

menghimbau kepada seluruh 
e lemen kampus  dan  as rama 
termasuk mahasiswa untuk sama-
sama bersinergi guna menciptakan 
lingkungan kampus yang aman. 
“Saat-saat menjelang hari libur 
seperti ini memang menjadi saat 
yang sangat rawan untuk masalah 
keamanan. Maka dari itu, kami 
menghimbau kepada seluruh 
mahasiswa untuk dapat bekerja 
sama demi menciptakan lingkungan 
yang aman dengan cara menjaga 
barang milik masing-masing,” 
h i m b a u  b e l i a u  s a a t  d i b e r i 
kesempatan berbicara di depan 
mahasiswa sebelum sholat shubuh.

Hingga saat berita ini terbit, 
pelaku perampokan belum dapat 
ditemukan, namun diperkirakan 
berjumlah tiga orang, dan masih 
dalam pengejaran oleh Polsek Pacet 
bekerja sama dengan Bapak Pujo 
selaku Kanit Intel Polsek Pacet 
Mojokerto. (alf)

Headline News

Rinjani yang Hilang 2
Oleh: Ariadi

KPI Karya

ejak saat itu Rinjani resmi 

Stinggal di rumahku, hari-hari 

ku saat itu lebih berwarna. 

Banyak hal yang kita lalui bersama, 

suka, duka, bahagia dan kesedihan 

pun ikut mewarnai cerita kita. Yang 

sampai saat ini aku ingat tentangnya 

adalah kece-riaannya, dia yang 

selalu lincah bergaya, yang selalu 

bisa mem-buatku tersenyum dan 

selalu hadir saat aku merasa sendiri 

bahkan juga di saat aku sedih karena 

kehilangan seseorang yang sangat 

berarti dalam hidupku. Iya, kakek 

meninggal saat Rinjani sudah hampir 

tiga bulan di rumahku, suasana duka 

saat itu tengah menyelimuti hatiku, 

namun Rinjani selalu berusaha untuk 

membuatku tersenyum dengan ting-

kah lucunya yang menggemaskan. 

Rinjani selalu memiliki ber-

agam cara untuk selalu meng-

hiburku, dan karena itulah aku 

semakin mencintainya. Seperti 

setiap pagi, kita selalu berdua men-

yusuri danau dekat rumah dengan 

sepeda kayuh yang selalu kubawa 

kemana-mana. Aku masih ingat 

sekali raut wajah gembiranya saat 

melihat hamparan air yang luas dan 

di penuhi dengan pepohonan hijau 

mengelilinginya. 

Namun, kebahagiaan itu seke-

tika hilang. Tepat setahun aku me-

ngenal Rinjani, dan saat itu pula 

sebuah berita burukku dengar dari 

Ibu. 

“Bu, Rinjani kemana ya?” Saat 

itu sudah sejam aku mencarinya, 

namun tak kutemukan juga Rinjani.

“Ibu nggak tahu nak, dari tadi 

pagi Ibu nggak lihat Rinjani. 

Biasanyakan dia langsung ke 

kamarmu.” Teriak Ibuku dari dapur. 

“Ardian udah nyari keliling 

rumah, Bu. Tapi Rinjani nggak ada.” 

Kesedihan dan kekhawat i ran 

seketika merasuk dalam tubuhku. 

Dimana Rinjaniku, kemana dia 

pergi. 

Aku kehilangan Rinjani selama 

tiga hari, sampai akhirnya seorang 

tetangga membawa seekor kucing 

kerumahku, nampak lumuran darah 

mengotori bulu putihnya yang halus 

bak kain sutra. Aku kenal kucing itu, 

seketika tubuhku serasa melayang. 

Bumi seakan menolak pijakanku. 

Tidak, tidak mungkin ini terjadi, 

secepat itukah. Tidak, ini hanya 

mimpi. Ini tidak benar-benar terjadi. 

I tu bukan Rinjani.  I tu bukan 

Rinjaniku yang lucu. 

“Ardian, tante nemuin Rinjani 

tadi tertabrak mobil di perempatan 

jalan dekat pasar. Maafkan tante 

Ardian, tante nggak sempat meno-

longnya.” Seketika aku langsung 

meraihnya dan terduduk lemas di 

lantai pualam depan pintu rumahku. 

Aku menangis sekencang-kencang-

nya. Saat itu aku masih belum 

percaya bahwa dia telah pergi meni-

nggalkanku untuk selamanya . 

Rinjaniku telah pergi, Rinjani-

ku kini telah hilang. 

Rinjani adalah kucing kesa-

yanganku saat itu, kucing yang 

mampu membuatku jatuh cinta pada 

pandangan pertama. Bulu putihnya 

yang halus, hidungnya yang merah 

menggemaskan, membuatku lupa 

bahwa aku adalah manusia. Lucu 

memang aku mencintai seekor 

binatang melebih aku mencintai 

seorang perempuan, entah kecan-

tikannya melebihi dari apapun. Gila, 

ya. Saat itu aku telah gila, gila akan 

kelucuan dan kegemasnya. Saat 

kakekku meninggal, dia meloncat-

loncat di depanku, berguling-guling 

menggemaskan  seakan  ing in 

mengajakku bermain. 

Aku tak akan lupa kelucuannya 

itu, wajah menggemaskannya yang 

selalu kulihat saat aku bangun tidur, 

kegemasannya saat ku taruh dia di 

dalam keranjang sepedaku untuk 

mengelilingi danau di pagi hari. Saat 

ini kerinduan itu aku rasakan. 

Kehilangannya bagaikan aku kehi-

langan separuh jiwaku. Kini aku tak 

lagi melihat kelucuan dan kelinca-

hannya di depan mataku, aku tak 

dapat lagi merasakan halus bulu 

putihnya di kulitku ini, tak ada lagi 

suara khasnya, tak ada lagi perma-

inan-permainan yang selalu kuma-

inkan dengannya, semua hanya 

menyisakan kenangan. Rinjani 

kecilku benar-benar telah pergi. 

Selamat jalan Kucing mungilku yang 

Lucu. Selamat jalan Rinjani.

Selesai...

Tingkat Keamanan Kampus Rendah
Dua Unit Komputer Raib
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BLOKIR: Lab Komputer sempat diblokir dan mengganggu aktitas perkuliahan



BIDIK – Siapa yang tak me-
ngenal Sitta Channa Pratiwi, 
mahasiswi Komunikasi dan Pe-
nyiaran Islam semester dua ini 
merupakan satu-satunya mahasiswa 
Institut Pesantren KH. Abdul 
Chalim yang mengikuti ajang “Duta 
Pariwisata” melalui Gus Yuk 
Kabupaten Mojokerto. Motivasinya 
dalam mengikuti ajang ini adalah 
untuk memperkenalkan nama 
kampus IKHAC yang berbasis 
pesantren, dan mampu untuk 
berkiprah di luar sana, serta dapat 
bersaing dengan kampus-kampus 
lainnya.

Atas semua kerja kerasnya, 
Channa, sapaan akrab mahasiswi 
manis ini, berhasil menyabet juara 
tujuh dan menerima gelar Yuk 
Persahabatan serta mampu meng-
eliminasi ratusan peserta lainnya. 
Sehingga ia harus dikarantina 
selama kurang lebih dua minggu 
dan dengan terpaksa ia harus 
meninggalkan jam kuliahnya.

Beberapa dosen memberikan 
tanggapan positif atas keikut-
sertaannya dalam ajang tersebut. 
Seperti yang diungkapkan oleh 
Dekan Fakultas Dakwah dan 
Ushuluddin yang kami temui 

beberapa hari yang lalu. “Bagus se-
kali, kegiatan ini sangat menjunjung 
nama baik kampus kita juga, 
mudah-mudahan bisa lolos sampai 
grand nal dan hal seperti ini juga 
patut untuk diberikan apresiasi,” 
ujar Bapak Rudolf Chrysoekamto, 
M.Si. 

Tidak ha-nya dari para dosen 
saja yang mengapresiasi, bahkan 
teman-teman Channa pun turut 
menghadiri acara Grand Final Gus 
Yuk Kabupaten Mojokerto ini, 
mereka juga mengatakan bahwa 
mereka sangat bangga dengan 
keikutsertaan Channa dalam ajang 
ini. “Saya berharap Channa dapat 
memenangkan ajang ini, karena 
menurut saya Channa sangat pantas 
menjadi jauaranya, dia cantik, 
pintar, dan banyak wawasannya,” 
ujar Yeshie, teman sekelasnya. 

“Dengan mengikuti Ajang Duta 
Pariwisata Gus Yuk Kabupaten 
Mojokerto ini, yang pasti saya dapat 
menambah wawasan dan peng-
alaman. Ternyata semua ilmu dan 
pengalaman yang telah saya tekuni 
dari Institut Pesantren KH. Abdul 
Chalim sangat bermanfaat, dan saya 
bangga bisa menjadi bagian dari 
kampus ini,” ungkap Channa saat 

diwawancarai reporter kami. “Hara-
pan saya ke depannya semoga ilmu 
yang  saya  dapa tkan  se l ama 
karantina dan rangkaian kegiatan di 
sana dapat saya terapkan untuk 
k e m a j u a n  u m u m .  D a n  s a y a 
berharap di masa berikutnya ada 
delegasi dari mahasiswa KPI 
lainnya yang mau mengikuti 
kegiatan di luar kampus semacam 
ini dalam rangka sekalian  memper-
kenalkan kampus kita juga,” 
tambahnya.
 Sebelum Channa mengikuti 
ajang ini, ia memang terkenal 
d e n g a n  k e u l e t a n n y a  d a l a m 
berorganisasi. Sampai saat ini dia 
masih  akt i f  da lam beberapa 
organisasi seperti Himaprodi KPI, 
PMII Komisariat IKHAC, IPPNU 
PR Kemiri, IPPNU PC Mojokerto, 
dan sebagai pembina pramuka di 
Yayasan Amanatul Ummah, serta 
masih banyak lagi organisasi yang 
ia geluti. Pengalaman ia dalam 
berorganisasi membuat keoptimis-
an teman-teman dan para dosen 
bahwa ia akan mampu untuk 
mengemban amanah ketika menjadi 
duta pariwisata nanti, sekaligus 
membawa nama baik IKHAC 
kedepannya. (laa/ryz/alf)
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Cinta di Antara Perbedaan

Judul Film      : Hujan Bulan Juni
Genre Film      : Drama, Romantis
Sutradara      : Reni Nurcahyo, Hestu Saputra
Penulis Skenario  : Titien Watimena
Produser      : Chand Parwez Servia, Avesina Soebli
Tanggal Rilis      : 2 November 2017
Durasi       : 92 menit
Negara       : Indonesia
Bahasa       : Indonesia
Produksi      : Sinema Imaji, Starvision

Film “Hujan Bulan Juni” 
merupakan salah satu lm drama 
yang berbalut romantisme yang di-
adaptasi dari novel karya Sapardi 
Djoko Damono dangan judul yang 
sama. Film ini mengisahkan tentang 
kisah cinta antara Pingkan dan 
Sarwono yang memiliki perbedaan 
suku dan agama. Tidak ketinggalan 
juga puisi-puisi ala sang penuli no-
vel pun semakin memperkuat kisah 
romantisme antara Pingkan dan 
Sarwono.

Selain menyajikan keindahan 
kata-kata dalam puisi, lm garapan 
sutradara Reni Nurcahyo dan Hestu 
Saputra ini juga menyuguhkan 
keindahan panorama di Kota 
Manado dan kecantikan bunga 
sakura di Jepang yang seakan 
memanjakan mata penonton. Jika 
ditelisik dari segi tema, sebenarnya 
lm ini tidak begitu menarik. 
Dikisahkan Sarwono hanyalah 
seorang lelaki yang sedang gelisah 
karena akan ditinggalkan kekasih-
nya ke belahan dunia lain selama 2 
tahun.

Pingkan adalah seorang dosen 
muda Sastra Jepang sedangkan 
Sarwono adalah dosen Antropologi. 
Mereka mengajar di universitas 
yang sama, yaitu di Universitas 
Indonesia. Dalam lm ini Sarwono 
yang diperankan oleh Adipati 
Dolken memiliki karakter yang 
unik, ia sangat suka membuatkan 
puisi romantis untuk Pingkan, 
namun yang membuatnya unik 
adalah penampilannya yang ter-

kesan jadul. Sedangkan 
Pingkan yang diperankan 
oleh Velove Vexia me-
miliki karakter yang ceria 
dan memiliki senyum 
y a n g  s a n g a t  m a n i s , 
sehingga membuat ban-
yak pria yang terpikat 
padanya.

Sarwono yang men-
dapat tugas dari Kaprodi-
nya untuk melakukan 
presentasi kerjasama ke 
Universitas Sam Ratu-
langi di Manado meminta 
Pingkan sebagai guide-
nya selama di Manado karena ayah 
Pingkan sendiri berasal dari sana, 
sekaligus sebagai perjalanan per-
pisahan sebelum keberangkatan 
Pingkan ke Jepang.

Selama di Manado hubungan 
antara Pingkan dan Sarwono 
dipojokkan oleh keluarga Pingkan 
karena perbedaan yang cukup besar 
diantara keduanya. Namun Pingkan 
dan Sarwono berhasil menunjukkan 
kepada keluarga besar Pingkan 
bahwa dengan cinta yang seder-
hana, mereka tetap akan bersatu.

Selain disuguhkan konik per-
bedaan suku dan agama antara 
Pingkan dan Sarwono, penonton 
juga disuguhkan dengan peman-
dangan-pemandangan indah yang 
ada di berbagai pelosok Manado, 
seperti keindahan pantai, sungai, 
dan bangunan/tempat bersejarah. 
Dalam perjalanan tersebut Sarwono 
berhasil membuat beberapa puisi 

yang terinspirasi dari Pingkan.
Namun untuk puisi-puisi karya 

Sapardi Djoko Damono ini, Velove 
Vexia bisa menyampaikannya 
dengan apik, bahkan rasa dalam 
puisi tersebut pun bisa sampai 
kepada penonton. Sedangkan untuk 
puisi yang dibawakan Adipati 
Dolken menurut saya rasa dalam 
puisi tersebut belum tersampaikan 
karena suaranya dalam menyam-
paikan puisi tersebut terdengar 
kaku. Tetapi untuk membawakan 
peran, baik Velove Vexia maupun 
Adipati Dolken patut diacungi 
jempol.
        Meski pun dalam pandangan 
saya lm ini masih memiliki 
kekurangan, bagaimana pun juga 
lm ini cukup menarik untuk 
ditonton, terutama untuk para 
pecinta puisi. Semoga lm ini bisa 
menginspirasi.

Oleh: Fauziyah Qurrotu A’yun dan Nilna

Banggakan Institut, Sitta Channa Sabet Gelar 'Yuk Persahabatan'
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BANGGA: Channa saat menerima penghargaan sebagai Yuk Persahabatan
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IKHAC in Frame

       BIDIK – Institut Pesantren 
KH. Abdul Chalim saat ini sedang 
berbenah diri merealisasikan 
pembangunan gedung baru untuk 
memenuhi segala sarana dan 
prasarana respresentatif. Pada saat 
ini terdapat salah satu gedung yang 
hampir selesai pembangunannya. 
Gedung tersebut merupakan bakal 
gedung utama di Institut Pesantren 
KH Abdul Chalim, gedung ini 
tepatnya berada di sebelah gedung 
Pascasarjana IKHAC.

Wacana kegunaan gedung 
baru tersebut menurut Bapak 
Hambali, yang bertanggung jawab 
menjaga gedung baru tersebut 
a d a l a h  u n t u k  a u l a  t e m p a t 
terselenggaranya berbagai acara 
dan event. “Untuk lantai satu dan 
lantai dua dipergunakan sebagai 
aula yang menampung untuk 
segala macam kegiatan atau acara 
yang akan diadakan di IKHAC, 
sedangkan lantai tiga atau empat 
akan dijadikan minimarket seperti 

yang diinginkan oleh Pak Kyai 
Asep Saifuddin Chalim,” tutur 
beliau. Minimarket inilah yang 
nantinya akan menyediakan segala 
macam keperluan sehari-hari 
mahasiswa.

Selain gedung utama tersebut, 
pembangunan juga dilakukan di 
beberapa sisi lain area IKHAC, di 
bagian selatan gedung utama itu 
sendiri juga terdapat beberapa 

bangunan dan ruangan yang 
diperseragam bentuknya. Gedung-
gedung tersebut diperuntukkan 
untuk ndalem Pak Kyai sendiri dan 
juga anak-anak beliau. Menimbang 
bahwasannya semua keluarga 
pengasuh akan berdomisili di 
tempat ini, maka asrama mahasiswi 
d i p e r k i r a k a n  j u g a  a k a n 
dipindahkan di dalam lingkup 
kampus sendiri. (aro/dia/alf)

Pembangunan Gedung Baru Sediakan
Minimarket Untuk Mahasiswa IKHAC

      BIDIK – Himpunan Mahasiswa 
Program Studi Komunikasi dan 
Penyiaran Islam telah melakukan 
kunjungan ke salah satu tokoh 
masyarakat, yakni Bapak Dr. H. 
Ahmad Chudori, M.Pd.I. Kunjung-
an ini dimaksudkan untuk lebih 
mengenal sosok beliau sebagai 
seorang tokoh yang juga merupakan 
sa lah  sa tu  dosen d i  Ins t i tu t 
Pesantren KH. Abdul Chalim. 
Beliau juga merupakan Wakil 
Dekan Fakultas Dakwah, yang 
populer dan banyak digemari oleh 
kalangan mahasiswa. Di Institut 
sendiri, Pak Cecep panggilan 
akrabnya, mengampu mata kuliah 
Bahasa Inggris. Selain kesibukan- 
nya seba-
g a i  s e o -
rang dos-
en, beliau 
juga me-
ngemban 
a m a n a h 
s e b a g a i 
W a k i l 
K e p a l a 
S e k o l a h 
Madrasah 
B e r t a r a f 
Internasio
nal (MBI) di Lembaga Amanatul 
Ummah.  Dalam si laturrahmi 
tersebut ,  Pak Cecep banyak 
bercerita mengenai pengalaman 
beliau semasa mudanya hingga 
suskses seperti sekarang ini. Beliau 
juga banyak memberi tips seputar 
manajemen keorganisasian untuk 
mengembangkan dan menjalankan 
organisasi. 

Salah satu pengalaman Pak 

Cecep yang berkesan terhadap 

mahasiswa ialah bagaimana beliau 

memulai karirnya di Lembaga 

Amanatul Ummah hingga diberi 

tanggungjawab sebagai salah satu 

orang kepercayaan pengasuh lem-

baga tersebut,  Dr. KH. Asep 

Syaifuddin Chalim, MA. Diawali 

dengan menjadi seorang guru atau 

pembiming dan juga ikut merintis 

berdirinya madrasah yang kini 

dinaunginya. Tak hanya itu, Pak 

Cecep  juga  berbag i  sepu ta r 

keaktifannya dalam berbagai 

organisasi ketika menjadi seorang 

mahasiswa. Berbagai macam 

prestasi  ser ta  kinerja  bel iau 

tentunya menjadi tolak ukur 

mengapa beliau dijadikan sebaga 

sasaran kegiatan silakoh (silatur-

rahmi tokoh) tersebut.

Dari semua cerita serta penga-

laman beliau yang menginspirasi, 

hal yang paling beliau tekankan 

ialah sikap ikhlas, ulet, tekun, dan 

yang pasti totalitas dan jujur. Bagi 

beliau dalam kehidupan ini, jika 

kamu senantiasa berperilaku jujur 

serta memiliki kinerja yang baik, 

maka di manapun kamu berada 

kamu akan disenangi serta diterima 

oleh siapa pun. “Melakukan sesuatu 

itu harus dengan ketulusan dan 

keikhlasan, dan totalias, jangan  

setengah-setengah. Kalau setengah-

setengah maka kamu juga akan 

mendapatkan setengah, kalau 

seperempat kamu juga akan dapat 

seperempat,” utas Pak Cecep 

dengan diiringi candaan beliau. 

Suatu amanat yang memiliki makna 

yang mendalam. ”Dan sebagai 

seorang mahasiswa kalian jadilah 

mahasiswa seutuhnya. Jika dalam 

hal ini, kalian mahasiswa KPI, maka 

jadilah mahasiswa KPI seutuhnya. 

Di  mana 

b i d a n g 

kajian dan 

ruang lin-

gkup keil-

m u a n  d i 

bidang te-

rsebut har-

us kalian 

kuasai dan 

perdalam. Jika ingin menjadi 

seorang wartawan, maka wawasan 

jurnalis serta keilmuan kalian harus 

banyak dan luas, bukan hanya 

seputar keilmuan jurusan kalian tapi 

lebih universal. Sebab, seorang 

wartawan berbeda dengan seorang 

pakar. Jika seorang pakar tahu 

banyak hal dari sedikit hal, maka 

seorang wartawan atau jurnalis tahu 

sedikit hal dari banyak hal,” 

pungkas beliau. (syn)

Menyambung Semangat Mahasiswa
dengan Tali Silaturrahmi

Tokoh

SALAM: Saat perpisahan dengan Wakil Dekan setelah ‘Silakoh’

MEGAH: Salah satu gedung baru yang hampir rampung.D
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Saat Sampah Menjadi Perdebatan
Mahasiswa KPI

BIDIK –  Pada  keg ia t an 

LPPDM (Lembaga Pengembangan 

Pers dan Diskusi Mahasiswa) yang 

dilaksanakan pada akhir bulan April 

ini membahas mengenai “Sampah 

Media”. Sampah media adalah 

sebuah output atau tayangan dari 

media yang tidak dibutuhkan dan 

tidak bermanfaat bagi masyarakat 

tetapi ditayangkan secara terus-

menerus oleh media sehingga 

seolah-olah tayangan tersebut 

adalah tayangan yang penting bagi 

masyarakat.  

Banyak peserta LPPDM yang 

belum mengetahui persis apakah itu 

sampah media, siapa yang disebut 

sampah media, dan apakah sampah 

media harus terus ada? Dalam 

kegiatan tersebut para peserta dis-

kusi banyak yang memilki pandang-

an berbeda mengenai sampah 

media. Ada yang belum paham 

mengenai pembahasan tersebut, 

namun sangat kokoh dengan 

pendapatnya, disinilah perdebatan 

dalam diskusi mulai memanas. 

Kebanyakan masyarakat mungkin 

juga belum banyak yang tahu 

mengenai “Sampah Media” dan 

bahkan mungkin tidak tahu menahu 

tentang hal tersebut.

Media disini memiliki peranan 

yang penting dalam penyampaian 

sebuah tayangan karena sebagai 

perantara atau pengirim pesan ke-

pada penerima pesan atau khalayak 

ramai. Dalam hal ini seorang 

penggerak media atau seorang 

jurnalistik harus pandai untuk me-

ngolah berita yang akan disam-

paikan kepada masyarakat khalayak 

ramai. Namun, dikarenakan ban-

yaknya stasiun televisi di Indonesia 

ini adalah dibawah kepemilikan 

para kaum kapitalis mengakibatkan 

banyaknya kecenderungan media 

tersebut digunakan sebagai ladang 

mengeruk keuntungan. Sehingga 

banyak tayangan-tayangan yang 

sebenarnya sangat tidak bermanfaat 

dibuat menjadi tontonan yang 

'menghibur' bagi para penikmat 

media, yang dikemas sedemikian 

menariknya dengan intrik-intrik 

yang sengaja dibuat greget. Dari 

sinilah para pemilik stasiun televisi 

saling berlomba-lomba untuk 

membuat tayangan yang menguras 

emosi para penonton agar dapat 

meraup keuntungan yang lebih.

Baik media sosial atau media 

massa past i  terdapat  sebuah 

“Sampah Media”. Sampah media 

inilah yang harus ditanggulangi atau 

ditangani dengan baik karena dirasa 

tidak sesuai atau tidak diperlukan 

oleh khalayak. Jadi,  sebagai 

mahasiswa yang akan menjadi 

bakal calon seorang jurnalis untuk 

menanggulangi hal ini. (bng)

KPI Weekly

Pada 1993, sidang umum 

perserikatan bangsa-bangsa mene-

tapkan 3 Mei sebagai hari untuk 

memperingati prinsip dasar kemer-

dekaan  pers demi mengukur 

kebebasan pers di seluruh Inter-

nasional. Sejak saat itu 3 Mei 

diperingati demi mempertahankan 

kebebasan media dari serangan atas 

indenpendesi dan memberikan 

penghormatan kepada para jurnalis 

yang meninggalkan profesinya. 

Hari Kemerdekaan Pers Inter-

nasional juga menjadi hari bagi para 

pekerja pers untuk mereeksikan 

kebebasan pers profesionalisme etis 

jurnalis. UNESCO menjadi organi-

sasi resi perserikatan bangsa-bangsa 

yang setiap tahun menghelat peri-

ngatan hari kemerdekaan pers 

internasional.

Meskipun telah di sahkan 

sebagai Hari Kebebasan Pers Inter-

nasional, masih banyak sekali 

pelanggaran-pelanggaran yang di 

sebabkan oleh pihak-pihak yang 

merasa dirugikan oleh adanya 

kebebasan pers. Seperti kita ketahui 

bersama bahwasanya media saat ini 

telah merubah kehidupan manusia 

melalui kehadiran internet seperti, 

terintegrasinya teknologi komuni-

kasi ,  perubahan gaya hidup, 

perubahan regulasi, pergeseran isu-

isu sosial, hingga kekuatan dina-

mika baru dalam masyarakat. Tidak 

hanya itu Mmdia massa bagi 

kelompok religius dianggap ber-

potensi merebut “kuasa” agama dan 

mengancam tradisi, nilai-nilai serta 

kepercayaan terhadap agama. 

Melihat realitas bermedia tentunya 

sudah tidak sesuai dengan peran dan 

fungsi pers. Semisalnya Hoax di 

media sosial mengarah ke ujaran 

k e b e n c i a n .  D a l a m  l i t e r a t u r 

akademis, misalnya di buku Kent 

Greenawalt (1996), didenisikan 

bahwa ujaran kebencian adalah 

ucapan dan atau tulisan yang dibuat 

seseorang di muka umum untuk 

tujuan menyebar atau menyulut 

kebencian sebuah kelompok ter-

hadap kelompok lain yang berbeda 

baik karena ras, agama keyakinan, 

gender, etnisitas, kecacatan, dan 

orientasi seksual. Banyak berita 

hoax yang isinya menebar ke-

b e n c i a n ,  s t i m u l a s i  k o n  i k 

horisontal maupun vertikal. 

Melalui hari kebebasan pers 

Internasional ini, semoga kebebas-

an bersuara maupun tulisan dapat 

tersalurkan tanpa adanya kekerasan 

serta bebas tanpa adanya kepenting-

an. Dan bisa meluruskan fungsi pers 

yanng sesui dengan ketentuan yang 

berlaku. Ini menjadi tanggung 

jawab kita semua untuk me-

ngontrol, memformat informasi-

informasi yang tidak sesuai dan 

memperbarui dengan informasi-

informasi yang berdasarkan fakta. 

Mari kita aplikasikan 3 elemen 

jurnalisme profetik yaitu; Huma-

nisasi, Liberas, dan Transendensi. 

Tak cukup dengan itu saja, mari kita 

patuhi dan kita jalankan Kode Etik 

Jurnalisme Profetik, bagaimana 

agar kita dapat menyampaikan 

i n f o r m a s i  d e n g a n  b e n a r / t i d a k 

berbohong (Qs.Al-Hajj:30), Bijak-

sana (Qs. An-Nahl:125), Meneliti 

Fakta/Cek and Ricek (Qs. Al-

Hujurat:6), Tidak mengolok-olok, 

caci maki, penghinaan sehingga 

menumbuhkan  kebencian (Qs.Al-

Hujurat:11), Hindari prasangka/ 

su'udzan (Qs.Al-Hujurat:12). 

Mulailah dengan melakukan 

hal-hal yang bermanfaat dalam 

media dengan membiasakan diri 

untuk “Cerdas Bermedsos dan bijak 

Mengekspos”. Kalau bukan kita, 

sipa lagi? Kalau bukan sekarang 

kapan lagi?

Kembalikan Peran dan Fungsi Pers dengan
Cerdas Bermedsos dan Bijak Mengekspos

Oleh: Amar Ma’ruf M. Dulung

Opini
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