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Dering Mahasiswa

Reinkarnasi BIDIK

BIDIK – BIDIK adalah Buletin 

Dimensi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, sebuah buletin yang dinaungi 

oleh Himpunan Mahasiswa Pro-

gram Studi Komunikasi dan Pe-

nyiaran Islam, Institut Pesantren 

KH. Abdul Chalim, Pacet, Mojo-

kerto. BIDIK merupakan media 

pers cetak pertama yang pernah 

terbit di kampus IKHAC ini.
BIDIK ini terbentuk dari 

kesadaran beberapa mahasiswa  
KPI sendiri, dimana mahasiswa KPI 
membutuhkan media untuk ber-
unjuk gigi. Menurut M. Mahfudz 
Faizal Ishaq, Ketua Demisioner 
Himaprodi KPI mengungkapkan 
a l a s a n  t e r b e n t u k n y a  b i d i k . 
“Kampus adalah sebuah miniatur 
negara. Dan pers sebagai kontrol 
roda organisasi dan sistem infor-
masi untuk disebarluaskan ke 
seluruh masyarakat kampus.” 
Dengan alasan itu pun perintis 
berinisiatif untuk menjadikan 
BIDIK sebagai media control dan 
penghibur baik di luar maupun di 
dalam kampus. Media ini digagas 
o l e h  H i m a p r o d i  K P I  a t a u 

HIMKOPEIS sebagai tonggak 
informasi yang diharapkan akan 
membawa nama IKHAC yang 
notabenenya merupakan kampus 
baru agar dapat dikenal di luar, baik 
di Mojokerto sendiri, maupun di 
kalangan mahasiswa kampus lain.

BIDIK edisi pertama terbit 
pada tahun 2016 dan sudah berhasil 
terjual sebanyak 40 eksemplar. 
Rencananya HIMKOPEIS ingin 
menerbitkan BIDIK satu bulan 
sekali, tetapi mundur menjadi tiga 
bulan sekali. BIDIK edisi kedua 
akan diterbitkan, namun mengalami 
beberapa kendala. Kendala terbesar 
yaitu kurangnya tulisan yang akan 
dimuat karena tidak banyak penulis 
dari mahasiswa KPI yang men-
yetorkan karyanya sehingga BIDIK 
edisi kedua gagal diterbitkan. 

H i n g g a  m a s a  j a b a t a n 
Himaprodi KPI  tahun 2016-2017 
telah berakhir BIDIK masih belum 
bisa terbit. Terhitung hampir satu 
tahun BIDIK berhenti menerbitkan 
karya atau fakum. Setelah lama 
fakum maka BIDIK ingin kembali 
menunjukan eksistensinya, per-
gantian kepengurusan Himaprodi 
KPI dengan anggota yang baru dan 
semangat baru menjadi salah satu 

alasan kebangkitan BIDIK. Sebuah 
organisasi akan mati apabila tidak 
menunjukkan eksistensinya. KPI 
menunjukannya dengan BIDIK ini. 
Oleh karena itu, BIDIK akan 
kembali meneruskan dan kembali 
menunjukan karyanya di edisi 
kedua yang dahulu sempat gagal 
terbit.

Dengan lahir kembalinya 
diharapkan BIDIK mampu menjadi 
kontrol jalannya organisasi dan dan 
mendongkrak mahasiswa KPI agar 
m a u  a k t i f  m e n u l i s .  B I D I K 
merupakan wadah bagi mahasiswa 
KPI untuk menyalurkan karya dan 
kreatitasnya. Diharapkan bidik 
tidak kembali fakum dan me-
lanjukan karya-karyanya. (rmz) 

Aden Waluyo (Komunikasi dan Penyiaran Islam - Semester 4)

“Selamat atas lahirnya kembali BIDIK KPI yang sempat vakum dalam 
beberapa waktu ini. Kelahiran BIDIK KPI kembali ini sangat bagus untuk 
bisa menjadi panutan bagi program studi yang lain dalam pengembangan 
ilmu kejurnalistikan. Harapan saya dengan lahirnya kembali BIDIK KPI ini 
bisa menjadi pelopor terbentuknya LPM di dalam kampus ini, sehingga bisa 
menjadi wadah untuk seluruh mahasiswa dalam berwawasan menulis serta 
berkarya dalam bidang jurnalistik dan sebagainya.”

Muhamad Mahfudz Faizal Ishaq (Komunikasi dan Penyiaran Islam - 
Semester 6)

“Selamat atas lahirnya kembali bayi ajaib ‘BIDIK KPI’, karena BIDIK KPI 
merupakan medan priyainya suara Institut untuk pertama kalinya. Semoga 
apa yang diharapkan teman-teman semua bisa terealisasi dengan baik dan 
yang paling terpenting bisa konsisten serta istiqomah dalam pembelajaran 
jurnalis dalam wadah BIDIK KPI ini.”

Muhamad Fahri Ali (Ilmu Quran dan Tafsir - Semester 4)

“Selamat atas hadirnya kembali BIDIK KPI dalam waktu ini. Saya pribadi 
menanggapi kehadiran BIDIK KPI kembali cukup bagus dengan harapan 
supaya mahasiswa kedepannya bisa menuangkan ide-ide beserta pemikiran 
mereka dalam wadah BIDIK KPI ini. Dalam wadah inilah mahasiswa bisa 
berkarya untuk mengembangkan potensi diri mereka dalam bidang 
jurnalistik. Harapan kedepannya untuk bisa memperluas cakupan BIDIK 
KPI menjadi LPM dalam dunia kampus ini.”

Santrani Sehe (Perbankan Syariah - Semester 4)

“Selamat atas hidupnya kembali BIDIK KPI yang dalam beberapa waktu ini sempat 
meninggalkan eksistensinya dalam dunia media. Reinkarnasi kehidupan yang 
bagus menurut saya, karena dengan hadirnya BIDIK KPI kembali dapat 
menjadikan mahasiswa tidak hanya pandai dalam bermain retorika, melainkan juga 
dapat berkembang dalam potensi jurnalistik. Serta bisa dijadikan wadah sebagai 
tempat bertambahnya wawasan dalam dunia media.”
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Untukmu, Kartini…
Bila waktu kian berlalu
Maka masamu kian menjauh
Tapi anggun raut wajah ayumu
Masihlah tinggal bersama mulia jasamu
Masih tergantung menghias dinding kelas.

Bukan,
Ini bukan soal konde dan kebaya saja

Bukan juga soal lawasnya warna hitam putih di potretmu
Ini persoalan merdeka bagi kaum wanita
Persoalan mirisnya negeri tak berperasa

Yang tertuang dalam suratmu bertahun-tahun yang lalu

Surat-suratmu yang lalu
Tentang kebahagiaan beribu orang yang tertindas
Tentang hukum yang tak adil dan paham-paham palsu
Tentang permohonan pendidikan untuk para wanita
Sebab hukum dan pendidikan di negerimu hanya milik laki-laki belaka
Kau berkeluh kesah dan mengadu
Tentang bangsa, hukum, dan agama yang tak memihakmu
Kau menulis segenggam rindu
Pada persamaan dan kebebasan yang tak kunjung berlaku
Lewat surat-surat itu, mereka mulai mendengar jeritanmu
Mulai mengerti terkekangnya rasamu
Baru, setelah engkau berlalu

Kini kami sudah boleh berdiri
Kami sudah bebas berlari, Ibu!!!

Wanita zaman ini
Sudah banyak mengembara mengelilingi luas dunia
Menyusuri liuk-lekuk jalanan mengejar pendidikan

Menyelam bahkan ke lautan terdalam
Terbang bahkan ke langit tertinggi

Kami benar-benar bebas, Ibu!!!

Maka sekarang,
Tidurlah dengan tenang !
Usaha kau gusarkan nasib putri-putrimu
Martabat itu telah kami dapati
Hak kami telah terpenuhi
Berkatmu,
Berkat surat-suratmu, Ibu!!!
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IKHAC in Frame 

Cinta Terhadap Rasul Merupakan
Tiket Menuju Surga

 BIDIK – Lembaga Aman-

atul Ummah kembali menggelar 

Seminar Internasional dengan tema 

“Meningkatkan Rasa cinta terhadap 

Nabi Muhammad SAW  dan mene-

ladani PerilakuNya” Seminar 

tersebut bertujuan meningkatkan 

rasa  c in ta  k i ta  kepada  Nabi 

Muhammad SAW, dengan harapan 

sebagai tiket menuju ke surga, 

Seminar yang diadakan Senin (16/4) 

di Masjid Raya Amanatul Ummah 

ini dihadiri oleh seorang ulama besar  

berasal dari Irak, yang merupakan 

salah satu cicit dari seorang Ahli 

Tasawuf yang t idak asing di 

kalangan para santri, yaitu Syekh 

Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau yang 

lahir pada tanggal 21 Juni 1972 

inilah yang menjadi pembicara 

dalam seminar kali ini.

 Syekh As Sayyid Afeefuddin 

Jailani, mengungkapkan bahwa-

sanya ketika beliau berkunjung ke 

Indonesia, beliau selalu teringat 

dengan Pondok Pesantren Amanatul 

Ummah dan Dr. KH. Asep Saifuddin 

Chalim, MA  selaku pengasuh Pon-

pes Ammanatul Ummah. Tak hanya 

kerinduannya saja yang terucap, 

beliau pun mendo'akan agar Dr. KH. 

Asep Saifuddin Chalim berserta 

seluruh santri pondok pesantren 

Amanatul Ummah diberikan ke-

sehatan dan umur panjang. 

Pada seminar kali ini, beliau 

menjelaskan tentang keutamaan 

orang berilmu dan hikmah dari cinta 

kepada Nabi Muhammad SAW. 

Seseorang tidak akan mencapai 

derajat tertinggi kecuali melalui 

ilmu. Dan yang paling penting untuk 

mencapai semua itu, kita mulai 

dengan pembersihan hati terhadap 

Allah SWT, tutur Beliau. Beliau pun  

menghimbau bahwa sebagai se-

orang yang sedang menimba ilmu 

yang paling utama adalah dengan 

menumbuhkan rasa cinta dan meng-

ikuti akhlaqul karimahnya dari Nabi 

Muhammad  SAW. 

“Cinta itu sebagi akar dan 

mengikuti itu ibarat sebagai cabang, 

jadi semuanya tidak bisa saling di 

pisahkan,” tutur beliau.

 Di samping itu beliau meng-

ajak kepada semua santri Amanatul 

Ummah agar mengetahui sejarah 

dan mengambil  hikmah dari cerita 

Nabi Musa As dan Nabi Khidir As. 

Sebagai seorang murid  yang paling 

utama dalam menuntut ilmu yaitu 

harus benar-benar rendah hati, patuh 

dan taat terhadap gurunya dan harus 

berani memulai untuk meminta  

ilmunya untuk kita. Dan yang paling 

terpenting harus bersabar dalam 

menuntut ilmu. Agar kedepannya 

ilmu-ilmu yang diperolah santri-

santri  Amanatul Ummah bisa 

menjadi barokah dan bermanfaat 

buat diri sendiri, orang tua, keluarga 

Puisi untuk Kartini
Oleh: Rohmayana Widya Astuti
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dan seluruh umat Islam, dengan 

harapan setiap ucapan dan tindakan 

yang dilakukan oleh santri-santri 

Amanatul Ummah akan berhikmah 

dan di Ridhoi Allah SWT.

 K e s e i m b a n g a n  d a l a m 

menuntut ilmu dunia dan akhirat 

akan menghantarkan kita pada 

kemulian dan kebahagian yang di 

Ridhoi Allah SWT.  Orang-orang 

sukses pada umumnya memiliki 

kebiasaan menuntut ilmu yang 

sangat luar biasa. Konsep seseorang 

dalam menuntut ilmu itu harus 

meneladani perilaku  Nabi Musa As 

terhadap Nabi Khidir As, yang perlu 

diteladani dari sejarahnya ialah 

Adab dan Akhlak yang baik dalam 

menuntut ilmu.

 Antusias yang sangat luar 

biasa dari Santri-santri Amanatul 

Ummah dalam mengikuti Seminar 

serta ikut mensukseskan acara 

seminar  kali ini. Hal ini pun perlu 

mendapat apresiasi dari para 

p e n g u r u s  P o n p e s  A m a n a t u l 

Ummah, terkusus untuk para 

mahasiswa Institu Pesantren KH. 

Abdul Chalim (IKHAC) yang 

begitu semangatnya berjalan kaki 

dari  kampus menuju loakasi 

seminar di Masjid Raya Ammanatul 

Ummah. 

 Pada penutupan Seminar 

In t e rnas iona l  yang  be r t ema 

Meningkatkan Rasa cinta terhadap 

Nabi  Muhammad SAW  dan 

meneladani PerilakuNya, beliau 

berpesan kepada seluruh santri 

Amanatul Ummah, “Cintailah Nabi 

Muhammad SAW maka kamu akan 

dicintai oleh semua orang, Tidak 

sempurna keimanan seseorang 

diantara kalian sampai Diriku 

menjadi seseorang yang lebih dia 

cintai dari pada Ayahnya, anaknya 

dan seluruh manusia” Ujar Beliau.

 “Jadi salah satu tiket menuju 

ke  su rga  i tu  ada lah  dengan 

mencintai Nabi Allah Muhammad 

SAW dengan tulus dan benar-benar 

ikhlas dengan niat mengaharapkan 

ke Ridhoan Allah SWT, dengan 

melaksanakan semua sunah-

s u n a h n y a  d a l a m  k e h i d u p a n 

keseharian kita” Tambah Beliau.

 Pada kesempatan yang 

berbahagia ini Beliau Berpesan 

Untuk saantri-santri Amanatul 

Ummah yang sedang menuntut 

I l m u  t e r k u s u s  b u a t  P a r a  

Mahas i swa-Mahas i swi  yang 

merupakan Agen of Change, jangan 

sampai kita menjadi Umat yang 

tidak mengenal Rasulullah SAW 

dan menjadi umat yang lalai 

terhadap Sunah-sunahnya, karna itu 

merupakan faktor penghambat yang 

akan membuat kita dengan mudah 

mengabaikan Sunah-sunahNya. 

Tutur beliau dalam penutupan 

seminar.

Jika kalian mengikuti sunahku 

maka kalian akan bersamaku di 

surga nanti. Jika tidak kesurga 

bersamaNya mampukah ki ta 

menahan siksa Neraka yang begitu 

Dahsyat?(am/ard)

IKHAC in Frame 

Rinjani yang Hilang
Oleh: Ariadi

e r n a h k a h  k a l i a n 

Pmerasa kehilangan, 

kehilangan sesuatu 

y a n g  s a n g a t  b e r a r t i  d a l a m 

kehidupan kalian, sesuatu yang 

selalu menemani kalian menjalani 

kehidupan. Saat dia hilang rasanya 

dunia ini runtuh seketika, tak ada 

bekas yang tersisa hanyalah 

kenangan yang menyayat hati. 

Namaku Ardian,  k isahku 

dengannya. Entah, tak bisa ku 

ungkapkan dengan kata-kata. Kita 

layaknya bulan dan bintang, selalu 

bersama di mana pun kita berada. 

Bahkan kita saling mengenal satu 

sama lain. Aku tahu tentang dia dan 

dia mengerti tentang aku, lucu 

memang namun semua itu kini 

hanya menjadi kenangan, kenangan 

yang semakin hari semakin mem-

buatku terjatuh dalam kerinduan.

Aku bertemu dengannya secara 

tidak sengaja, saat itu hujan dan 

petir sedang bergulat di langit dan 

permukaan bumi. Aku melihatnya 

terkulai lemah di jalan, badannya di 

hantam ribuan butir-butiran air 

hujan yang tajam, aku tak tega 

melihat  badannya menggigi l 

kedinginan. Aku yang saat itu 

sedang berada di dalam mobil 

segera meminta Ayahku berhenti.

“Ayah, berhenti bentar boleh?” 

Tanyaku pada Ayah.

“Mau ngapain? Di luar lagi 

hujan deras, Di.” Ujar ayahku.

“Tapi, Ardian pengen keluar 

bentar, Yah. Ardian pakek payung 

kok.” Ayah pun menghentikan laju 

mobilnya setelah kujelaskan 

tujuanku untuk turun. 

Aku segera meraih payung 

hitam yang berada di belakang 

tempat dudukku, segera kuben-

tangkan payung hitam itu dan 

kuberlari menghampirinya. Badan-

nya terbujur kaku dan masih 

menggigil kedingan, aku bingung 

apa yang harus aku lakukan, hingga 

akhirnya aku putuskan untuk 

membuka jaketku dan kuselimutkan 

kebadannya. Badannya masih 

menggigil saat itu, dan aku bergegas 

membawanya kedalam mobil.

Saat itu aku senang sekaligus 

aku juga kasihan melihatnya 

menggigil kedinginan, selama 

dalam perjalan aku selalu berusaha 

membuatnya hangat. Entah dari 

mana rasa iba itu datang aku tak 

pernah mengetahuinya hingga 

sekarang. Aku berpikir apakah 

semua ini hanya kebetulan belaka. 

Aku membawanya kerumah, 

kubawakan dia segelas susu hangat 

untuk menghangatkan tubuhnya. 

Bahkan, Jaket yang sejak tadi 

kubalutkan ke tubuhnya kini sudah 

kuganti dengan  selimut yang lebih 

tebal dan lebih hangat dari yang 

sebelumnya. Aku masih ingat saat 

itu, aku tengah duduk menemaninya 

yang tengah lahap meminum susu 

yang tadi sudah kusiapkan untuk-

nya. Dan seketika malam itu, entah 

dari mana datangnya. Sebuah rasa 

tiba-tiba muncul begitu saja di 

benakku, iya aku menyukainya 

sejak awal, rasa kasih itu pun mulai 

mengalir di aliran darahku hingga 

kebenakku dan timbullah rasa cinta 

ini, sebuah cinta pada pandangan 

pertama. 

Malam itu pun aku perhatikan 

gerak gerik tubuhnya, tampak 

kesedihan diwajahnya. Aku tahu dia 

sebatang kara, tak ada keluarga 

bahkan juga tempat tinggal yang 

dimilikinya. 

“Bu, Yah. Boleh ya Rinjani 

tinggal di sini. Biar Ardian ada 

teman di rumah?” Tanyaku pada Ibu 

dan Ayah yang sedang memper-

hatikanku duduk dilantai pualam 

depan  rumah .  Dan  sungguh 

jawaban yang tak terduga yang aku 

dapatkan dari mereka berdua, 

mereka mengangguk tersenyum 

memperhatikanku yang tengah 

bergembira mendapatkan teman 

baru di rumah ini.

Bersambung...

KPI Karya
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Ketika Sandal Salah Tuan

IKHAC in Frame 

BIDIK – Budi daya 
g h o s o b  t e r n y a t a  m a s i h 
b e r l a k u  p a d a  r a n a h 
mahasantr i ,  namun cara 
meng-ghosob pada ranah ini 
b e r b e d a  d e n g a n  y a n g 
dilakukan para santri seperti 
biasanya. Layaknya seorang 
santri ia sangat berhati-hati 
ke t ika  akan  me lakukan 
p e r b u a t a n  y a n g  s a n g a t 
familiar pada kawasan pondok 
pesantren, seorang santri akan 
meneliti mana alaskaki teman dan 
alaskaki ustadznya agar tidak 
terjadinya su'ul adab. Namun, 
mahasantri sendiri sering kali 
mengabaikan tuan pemilik alaskaki 
tersebut apakah tuannya teman 
sekamar atau seorang dosen yang 
harus di ta'dhimi, kebanyakan dari 
mereka hanya memikirkan bagai-
mana caranya  pulang ke asrama 
dengan menggunakan alaskaki. 
Sasaran utama pada penggosoban 
ini adalah alsakaki yang berserakan 
dan tidak dimasukan di kotak 
sepatu. Namun, tidak menutupi 
kemungkinan bahkan alaskaki yang 
sudah di taruh di tempatnya pun 
banyak yang hilang. Karena hal 
tersebut banyak dosen yang me-
ngeluh kehilangan alaskaki ketika 
akan pulang ke rumah. Salah satu 
faktor yang mendorong terjadinya 
pengghosoban alaskaki dosen 
adalah tidak adanya perbedaan 
kotak sepatu antara mahasiswa dan 
dosen.

Dari problem tersebut saya 
sempat memergoki seorang maha-
siwa yang akan mengghosob 
alaskaki rektor kampus. Awalnya 
Gus Muhib, sapaan akrab rektor 
Institut Pesantren KH. Abdul 
Chalim (IKHAC) yang saat itu 
menggunakan sandal jepit ketika 
mengunjungi kampus menaruh 
sandalnya di tepi teras kampus, dan 

salah satu mahasiswa ada yang 
membenahi sandalnya sebagai 
bentuk ke-ta'dhiman-nya. Selang 
beberapa menit datanglah seorang 
mahasiswa yang hendak pulang 
keasrama dengan tidak disangka 
ternyata alas kaki yang dipakainya 
ketika hendak berangkat ke kampus 
hilang. Tanpa berpikir panjang ia 
berjalan menuju teras kampus 
mencari sasaran sandal yang akan ia 
ghosob untuk kembali ke asrama. 
Namun tiada sangka ternyata ia 
memilih sasaran sandal Gus Muhib 
sebagai alas kaki yang akan di-
ghosob untuk kembali ke asrama. 
Dengan serentak mahasiswa yang 
sedari tadi memperhatikan sandal 
jepit Gus Muhib agar tidak di-
ghosob sontak menegurnya, bukan-
nya ia lansung pulang dengan tidak 
menggunakan alas kaki ia malah 
mencari sasaran pengghosoban alas 
kaki selanjutnya. 
 Seperti pengalaman dari 
ke tua  Himpunan Mahasiswa 
Program Studi Komunikasi dan 
Penyiaran Islam (Himaprodi KPI) 
“Pengghosoban terjadi di karenakan 
jarak antara asrama dan kampus 
yang sangat dekat membuat para 
mahasiswa itu malas mengeluarkan 
sandal atau sepatunya sendiri di 
karenakan takut di ghosob serta 
takut alas kakinya cepat rusak, serta 
mereka juga sering terburu-buru 
sehingga tidak sempat untuk 
mengambil alas kakinya lalu 
mengambil alas kaki yang berada 

d i t e r a s  a s r a m a .  S e r t a 
kurangnya kesadaran pada 
diri sendiri dalam melakukan 
hal  te rsebut ,”  tu turnya. 
Bahkan Kak Aden, sapaan 
akrab ketua Himaprodi KPI 
m e m b e r i k a n  t i p s  a g a r 
m e n g u r a n g i  p r o b l e m 
pengghosoban alas  kaki 
dengan menaruh alas kaki 
tersebut di tempatnya atau 

menaruhnya di dalam kantung 
kresek dan dibawa ke dalam kelas. 
Hal tersebut bisa menanggulangi 
p e r m a s a l a h a n  y a n g  a d a  d i 
lingkungan kampus ini. Selain itu 
jika semua sepatu ditaruh di 
tempatnya atau di kotak sepatu yang 
telah disediakan, maka tidak akan 
t e r j a d i  l a g i  y a n g  n a m a n y a 
penggoshoban serta teras kampus 
terlihat lebih rapi. Lalu sudahkah 
kalian memiliki kesadaran pada diri 
sendiri? Kalau bukan dari sekarang 
kapan lagi? (laa/ard) 

Realita Gelap Agent of Change
Oleh: Nur Synny Sahyani

Ma h a s i s w a . 

Mendengar istilah 

i t u  t e r b a y a n g 

suatu harapan yang besar. Masa 

depan yang cerah dan cemerlang 

tergambar dengan nyata. Tak bisa 

dipungkiri, percaya atau tidak itulah 

persepsi masyarakat untuk seorang 

dengan  sebu tan  mahas i swa . 

Namun, pada realitas sosialnya jauh 

dari apa yang diekspektasikan. 

Mahasiswa yang disebut sebagai 

agen perubahan sepertinya bertolak 

belakang dengan hal itu. Bagaimana 

tidak? Akademik keteteran, diberi 

tugas dari dosen mengeluh. Bahkan 

terkadang tawar-menawar tugas 

dengan dosen. Di kelas tak pernah 

mencatat, begitu ujian kewalahan 

cari contekan sana-sini. Bikin 

makalah, kalau nggak copy paste, 

ngutip tulisan yang tak jelas atau 

bahkan tak dikumpulkan. Alas-

annya, terlalu banyak tugas yang 

numpuk dan tak ada waktu. Meng-

harapkan nilai IPK tinggi tapi tak 

ada usaha. Kemudian di masyarakat 

ingin dikatakan sebagai akademisi. 

Wah, terdengar lucu. Tapi, ada juga 

yang mengesampingkan akademik-

nya dengan alasan aktif organisasi. 

Iya, kalau benar-benar ikut andil 

dalam organisasi tersebut, tapi kalau 

hanya sekedar ikut arus. Akan 

bagaimana jadinya?

Berpartisipasi dalam organisasi 

hanya untuk mencari ketenaran 

belaka, nilai dan tujuan organisasi 

sendiri tidak diketahuinya. Namun, 

ada juga mahasiswa yang anti 

organisasi. Katanya buat apa ikut 

organisasi, malas, hanya menyia-

nyiakan waktu. Sibuk mengejar IPK 

hingga kesadaran akan pentingnya 

bersosialis belum ada. Kuliah di-

abaikan, organisasi hanya sebagai 

pelarian. Mau jadi apa nantinya? 

Bangsa ini memerlukan generasi 

yang cerdas dan mampu berkon-

tribusi. Yang jelas Bangsa ini tak 

butuh generasi yang amburadul. 

Mahasiswa yang seharusnya men-

jadi penggerak dan penegak serta 

penerus bangsa harus lebih aktif 

mengambil peran dalam mewu-

judkan kesejahteraan bangsa. 

Mahasiswa selalu ingin disebut 

sebagai orang yang berintelektual di 

era millenial. Tapi, senyatanya 

hanya  t ong  kosong  nyar ing 

bunyinya. Begitu miris. Mau sampai 

kapan seperti itu? Bermalas-

malasan dan tak punya tujuan yang 

jelas. Kalau bukan sekarang kapan 

lagi? Belum terlambat untuk 

memulai meraih masa depanmu.

Susunan Redaksi. Pimpinan Umum: Aden. Pimpinan Redaksi: Al Fatih.
Sekretaris: Romy. Bendahara: Zulfa. Editor: Ariadi.
Reporter: Romy, Risky, Bela, Amar, Al Fatih, Rudhoh, 

Laili, Cici, Synny, Ariadi, Yana, Saroh, Henda.
Layouter: Mubarok, Al Fatih.
Fotografer: Amar, Mubarok
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Bidik – Mahasiswa Program 
Studi Komunikasi dan Penyiaran 
Islam kembali unjuk gigi dalam 
partisipasi keorganisasian di luar 
kampus .  D i  bawah  naungan 
Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, 
Ketua beserta Sekretasris Hima-
prodi KPI berangkat membawa 
mandat Dekan untuk mengikuti 
rapat kerja yang diadakan Asosiasi 
Mahasiswa Dakwah Indonesia 
(Amdin) Wilayah Jawa Timur, Senin 
(9/4).

Rapat kerja wilayah yang 
diselenggarakan di Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel tersebut 
merupakan yang pertama setelah 
lima tahun berdirinya Amdin di 
Jawa Timur. Namun hal ini tentu saja 
tidak menyurutkan langkah para 
mahasiswa Fakultas Dakwah dari 
berbagai Perguruan Tinggi Agama 
Islam (PTAI) di wilayah Jawa Timur 
untuk turut hadir dalam acara 
te r sebut ,  d i  an ta ranya  IAIN 
Tulungagung, IAIN Ponorogo, 
I N S U R I  P o n o r o g o ,  I K H A C 
Mojokerto, dan tuan rumah sendiri, 
UIN Sunan Ampel Surabaya. 
 Topik utama yang dibahas 
dalam musyawarah yang dihelat 
selama dua hari tersebut yakni 
pembentukan struktur organisasi 
dan penentuan job description 
masing-masing pengurus. Dari hasil 
m u s y a w a r a h  y a n g  m u f a k a t , 
terbentuklah struktur kepengurusan 

A m d i n  K o r w i l  J a w a  Ti m u r, 
termasuk tiga mahasiswa Komu-
nikasi dan Penyiaran Islam IKHAC 
yang juga ambil bagian dalam 
kepengurusan, yang selanjutnya 
dilantik langsung oleh Wakil 
Sekretaris Jenderal PB Amdin, Atika 
Nur Faidah.
 Ketiga mahasiswa KPI 
IKHAC yang tergabung dalam 
kepengurusan Wilayah Jawa Timur 
d i  bawah  p impinan  sauda ra 
Muhammad Mahmud Qudhori 
adalah Ya' Muhamad Alfatih sebagai 
Wakil Sekretaris Jenderal, Ahmad 
M u b a r o k  s e b a g a i  a n g g o t a 
Pengembangan Organisasi, dan 
Aden Waluyo sebagai anggota 
Pengembangan Keilmuan dan 
Kaderisasi.

“Menurut saya, kegiatan 
Rakerwil Amdin Jatim ini sangat 
banyak manfaatnya,” ucap Roq 
Husnul Ma'a, salah satu peserta 
Rakerwil. “Dari sini kita dapat 
mengenal teman baru yang berasal 
dari berbagai perguruan tinggi, 
mengetahui kepengurusan orga-
nisasi di luar lingkup kampus, me-
nyambung tali silaturrahmi, dan 
menambah pengalaman berharga 
dengan menjadi salah satu pengurus 
Amdin Wilayah Jatim,” tambah 
Ketua HMJ Bimbingan Konseling 
Islam IAIN Tulungagung ini.

Tentu saja dalam pelak-
sanaannya, acara Rakerwil Amdin 

Jatim yang pertama ini tidak luput 
dari kekurangan, mulai dari kesan 
yang mendadak, publikasi yang 
kurang merata, hingga persiapan 
acara yang kurang matang. “Me-
nurut saya, kekurangan acara ini ada 
pada persiapan yang kurang matang 
dari panitia,” ungkap Feby Ayu 
Rusmayanti, mahasiswi Komuni-
kasi dan Penyiaran Islam INSURI 
Ponorogo. “Minimnya jumlah 
pengurus Amdin di wilayah Jawa 
Timur menyebabkan kurangnya 
antusiasme dan menimbulkan kesan 
asing pada Amdin bagi mahasiswa 
Fakultas Dakwah sendiri,” tambah 
Aden Waluyo, Ketua Himaprodi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam 
IKHAC Mojokerto. Kurangnya 
publ ikas i  yang merata ,  juga 
menyebabkan hanya sebagian kecil 
mahasiswa Fakultas Dakwah yang 
mengetahui dan turut serta dalam 
acara Rakerwil tersebut. Hal ini 
tentu saja meleset dari ekspektasi 
awal.

K e t i k a  d i w a w a n c a r a i , 
Muhammad Mahmud Qudhori, 
selaku Ketua Koordinator Asosiasi 
Mahasiswa Dakwah Indonesia 
Wilayah Jawa Timur mengung-
kapkan harapannya mengenai masa 
depan Amdin, khususnya Korwil 
Jatim “Harapan saya tidak banyak, 
semoga Amdin Jat im mampu 
menjadi barometer gerakan dakwah 
muda di sektor pemuda khususnya 
mahasiswa,” tutur Muhammad 
Mahmud Qudhori, selaku Ketua 
Koordinator Asosiasi Mahasiswa 
Dakwah Indonesia Wilayah Jawa 
Timur saat diwawancarai. “Sudah 
waktunya para penyebar kebaikan 
adalah para pemuda dakwah sebagai 
tonggak perubahan bangsa,” tutup 
mahasiswa Komunikasi dan Pen-
yiaran Islam UIN Sunan Ampel 
yang akrab disapa Cak Doyok ini. 
(alf)

Pemuda Dakwah, Tonggak Perubahan Bangsa
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AMANAH: Pengurus Korwil Amdin Jatim setelah dibai’at

Bangkitkan Kreatifitas Mahasiswa KPI
dengan Videography Training

 BIDIK – Menjadi mahasiswa 
tidak harus selalu berkutat dengan 
buku dan tugas semata. Seorang 
mahasiswa juga harus mempunyai 
k r ea t i v i t a s  dan  keunggu lan 
tersendiri. Perlu disadari bahwa 
selain menempuh pendidikan,  para 
mahasiswa juga membutuhkan skill 
tambahan agar setelah lulus dari 
bangku perkuliahan, mereka lebih 
siap bekerja dimana saja.

Bagi mahasiswa Komunikasi 
dan Penyiaran Islam sendiri, tidak 
jarang ditemui tuntutan profesi yang 
melibatkan keahlian dan kete-
rampilan dibidang design dan 
editing audio-visual .  Namun 
keterampilan yang seperti ini tidak  
termasuk kedalam mata kuliah, 
sehingga mahasiswa harus mem-
pelajarinya secara mandiri.

H a l  i n i l a h  y a n g  m e n j a d i 
keresahan teman-teman Himaprodi 
KPI, Divisi Pengembangan Sumber 
Daya Mahasiswa (PSDM). Maka, 
dibentuklah forum pelatihan “Vide-
ography Training” untuk kalangan 
mahasiswa KPI.

Videography Training meru-
pakan forum pelatihan desain dan 
audio-visual editing bagi maha-
siswa KPI. Forum ini sudah dimulai 
sejak 16 Maret 2018, dan hingga 
kini sudah diadakan tiga kali 
pertemuan dengan jumlah peserta 
sek i ta r  10  sampai  19  orang 
mahasiswa KPI.

Dalam forum Videography 
Training ini, para paserta forum 
akan dikenalkan dengan berbagai 
program aplikasi editing video 
sehingga memungkinkan peserta 
lebih memahami kekurangan dan 
kelebihan aplikasi tersebut sehingga 
dapat memilih mana aplikasi yang 
sesuai dengan kebutuhannya. Tidak 
hanya itu, dalam forum ini juga 
peser ta  akan  d ia jarkan  cara 
membuat berbagai bentuk genre 
video agar kreatitas peserta forum 
lebih bervariasi.

Pelatihan ini akan dibimbing 
langsung oleh beberapa mahasiswa 
KPI IKHAC sendiri, yaitu Azhar 
Firdaus, mahasiswa KPI semester 6, 
dan Ahmad Mubarok, mahasiswa 

KPI semester 4 sekaligus Koor-
dinator Divisi PSDM, dan tidak 
menutup kemungkinan akan ada 
pembimbing tamu yang lebih ber-
kompeten, agar pengalaman yang 
didapatkan mahasiswa lebih 
bervariasi.

Rencananya pelatihan ini akan 
dilaksanakan satu kali setiap dua 
pekan, agar tidak mengganggu 
aktivitas lain dari mahasiswa. Di-
harapkan dengan adanya kegiatan 
pelatihan ini, kreativitas dan 
kemampuan mahasiswa KPI sem-
akin bertambah dan menghasilkan 
berbagai karya, serta kelak mampu 
bersaing dan unggul di dunia kerja. 
(fqa)

KREATIF: Semangat para mahasiswa mengasah kreatitasD
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Beda Agama Satu NKRI

Bidik – Peran para pemuda 
d a l a m  m e m p e r k o k o h  n i l a i 
nasionalisme merupakan hal yang 
memerlukan perhatian khusus. 
Karena itulah, hal ini menjadi 
bahasan pokok dalam acara Seminar 
Nasional yang diadakan oleh 
Asosiasi  Mahasiswa Dakwah 
Indonesia (Amdin), Senin (9/4). 
Seminar yang bertajuk lintas agama 
te r sebu t  menghadi rkan  l ima 
narasumber dengan latar belakang 
agama yang berbeda.

Walaupun kelima narasum-
er  memil ik i  perbedaan la tar 
belakang agama, seminar yang 
diselenggarakan di Aula Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya tersebut 
tetap berjalan lancar dengan 
menonjolkan sikap saling toleransi 
dan jiwa nasionalisme yang tinggi.

Pembicara pertama, Gus 
Hamdi memaparkan spesikasi 
yang harus dimiliki setiap pemuda. 
“Pemuda adalah  orang yang 
memi l i k i  j iwa ,  sp i r i t ,  s e r t a 
mempunyai idealisme yang tinggi,” 
tutur agamawan sekaligus pengasuh 
Pondok Pesantren An-Nur Sabilul 
Muttaqin tersebut. Beliau juga 
memperjelas bahwa perbedaan 
antara pemuda dan mahasiswa ada 
pada keilmuan. Mahasiswa dipand-
ang sebagai sosok intelek yang me-

miliki keilmuan dan pemahaman 
yang mumpuni dalam menjalankan 
perannya sebagai pemuda sekaligus 
mahasiswa.

Selain itu, kurangnya sikap 
toleransi antar umat beragama juga 
dapat mengusik nilai nasionalisme 
itu sendiri. “Indonesia yang besar ini 
sangat  mudah dipecah belah 
terutama dengan isu agama. Dan 
jelas ini menciderai cita-cita luhur 
para pendiri Indonesia,” tutur 
Vinsenssius Awey selaku pembicara 
kedua. Beliau juga menambahkan 
bahwa pemuda Indonesia harus 
memiliki jiwa nasionalis-religius, 
bukan  seba l iknya ;  r e l i g iu s -
nasionalis. “Karena NKRI dirumus-
kan untuk saling mengikat dan 
menyatukan perbedaan. Biarlah 
masalah spiritual menjadi urusan 
antara individu dengan yang di 
atas,” tambah anggota DPRD Kota 
Surabaya yang akrab disapa Bang 
Awey tersebut.

Kemudian dilanjut dengan 
pembicara ketiga, I Wayan Suraba 
menjelaskan pentingnya sikap 
gotong-royong. “Demi tercapainya 
jiwa nasionalis, selaku umat bera-
gama yang toleran, kita harus 
menumbuhkembangkan  j iwa 
gotong-royong. Mengingat gotong-
royong merupakan kebudayaan 
luhur yang dapat mengikat dan 

mempersatukan umat,” tutur Ketua 
Majelis Tertinggi Hindu Kota 
Surabaya tersebut.

“Menurut survei, negara kita 
ini termasuk bangsa visual yang ahli 
dalam melihat tanpa pandai mende-
ngar,” ucap pembicara keempat, 
Aditya. Bangsa kita terkenal hanya 
pandai melihat lalu mengkritisi, 
namun tidak pandai mendengarkan 
kritik dan masukan yang memba-
ngun. “Sikap ‘bangsa visual’ 
tersebut haruslah ditinggalkan dan 
dihapuskan demi menumbuhkan 
dan memperkokoh jiwa nasion-
alisme pemuda” sambung Konsul-
tan Vihara Jawa Timur tersebut.

Materi terakhir disampaikan 
oleh Andreas Kristianto yakni me-
nyangkut tentang esensi dari agama. 
“Agama yang benar berbicara ten-
tang kemanusiaan dan menciptakan 
perdamaian, bukan yang men-
ciptakan pert ikaian dan per-
tumpahan darah di sana sini,” ujar 
Ketua Perkumpulan Pemuda Kris-
ten Hijau tersebut.

Kemudian seminar dilan-
jutkan dengan sesi pertanyaan dan 
d i t u t u p  d e n g a n  p e n y e r a h a n 
cinderamata oleh panitia kepada 
narasumber dan poto bersama 
peserta. (alf)
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AKRAB: Peserta Rakerwil Amdin Jatim berfoto bersama pemateri seminar

Komodifikasi Agama

B I D I K  –  A g a m a  m e -
rupakan dasar pedoman hidup bagi 
para pemeluknya, dimana terdapat 
sumber nilai yang menyeluruh, 
yang kemudian mempengaruhi 
nilai-nilai dasar yang berkembang 
di masyarakat. Sedangkan komo-
dikasi sendiri merupakan istilah 
yang baru muncul dan dikenal oleh 
para ilmuan, yang mendeskripsikan 
tentang paham kapitalisme. Tema 
komodikasi agama yang di angkat 
dalam forum diskusi LP2DM 
(Lembaga Pengembangan Pers dan 
Diskusi Mahasiswa) oleh maha-
siswa progaram studi Komunikasi 
dan Penyiaran Islam (KPI) adalah 
tentang bagaimana kemudian media 
mengubah nilai guna agama men-
jadi nilai tukar, yang dapat di perjual 
belikan sesuai keinginan pemilik 
modal.

Komodifakasi Agama da-
lam media adalah tentang bagai-
mana media memeliki peran yang  
begitu besar dalam memberikan 
pemahan nilai-nilai dalam masya-
rakat, tidak terkecuali Agama. Di 
mana agama yang pada hakikatnya 
adalah sesuatu yang sangat sakral, 
akan tetapi oleh media digunakan 
sebagai barang ataupun alat untuk 
melariskan dagangannya. Sebagai 
contoh, banyak sekali tayangan-
tanyangan televisi yang menam-
pilkan atau memakai emblem-

emblem agama, seperti iklan, 
sinetron dan lain-lain. Di satu sisi ini 
mungkin dianggap sebagai semakin 
berkembangnya agama, akan tetapi 
pada dasarnya ini hanyalah cara-
cara media untuk menaikan reting 
mereka.

Komodikasi agama sendiri 
sebenarnya merujuk pada sebuah 
proses komersialisasi, ajaran, ide, 
ekspresi, simbol agama yang bisa 
ditransformasikan pada masyarakat 
dalam bentuk nyata, dan dijadikan 
produk yang dapat dikonsumsi dan 
diperjual belikan untuk men-
dapatkan keuntungan. Padahal 
dalam Agama, hal ini Islam tidak di 
perbolehkan untuk memperjualkan 
agama untuk mendapatkan ke-
untungan.

Hal ini sebenernya sudah 
marak terjadi, akan tetapi masih 
sangat minim kesadaran masyarakat 
mengenai hal itu, padahal bisa 
dilihat dari sekian banyak tayangan 

yang menampilkan ustadz-ustadz, 
masih banyak yang perlu diper-
tanyakan tentang keilmuannya. Hal 
inilah yang kemundian harus 
diperhatikan karena apa yang 
mereka sampaikan pasti akan di 
jadikan pedoman oleh masyarakat 
awam.

Harapan di adakannya dis-
kusi dengan tema tersebut adalah 
agar mahasiswa dapat mengerti apa 
yang salah dan mana yang tepat 
untuk di saksikan dan mana yang 
perlu kita cermati dengan tayangan 
yang sedang beredar dalam media 
massa. Terlebih lagi bagi maha-
siswa KPI, yang harus pandai-
pandai mengkrit isi  apa yang 
seharusnya dikritisi. (bng/har/ard)
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