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Serba-Serbi OPAK 2016

 UIN-Tintanews | Pra pelaksanaan Kegiatan 
Orientasi Perkenalan Akademik Kampus 
(OPAK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah 
(UIN RF) Palembang yang digelar pada Selasa-
Kamis, 9-11 Agustus 2016, mengenai informasi 
kegiatan melalui website UIN RF masih kurang 
lengkap dan menjadikan mahasiswa bingung.

 Hal tersebut diungkap Mika kurniawati, 
Mahasiswa baru (Maba) Jurusan Ekonomi Islam, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RF, ia 
mengatakan  te r la lu  s ingka tnya  waktu 
pemberitahuan informasi tentang OPAK 2016 
membuatnya sempat kebingungan.

 “Singkatnya waktu pemberitahuan tentang 
OPAK membuat saya sedikit kebingungan 
karena informasi yang kurang lengkap,” jelasnya

 Senada dengan Mika, menurut Gerry 
Setapati, informasi yang didapatkan melalui 
website UIN RF masih kurang jelas.

 “Informasi OPAK saya dapatkan melalui 
website masih sedikit, sehingga membuat 
informasi tersebut menjadi kurang jelas dan 
membuat saya kebingungan,” ujar Maba Jurusan 
Sistem Informasi (SI) Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN RF.

 Menanggapi hal tersebut Ketua Badan 
Administrasi  Kemahasiswaan (BAAK), 
M i r w a n ,  S . A g ,  M . S i  k e t i k a  d i t e m u i 
diruangannya Rabu (3/8) mengatakan bahwa 
UIN RF selalu dan terus mengupdate informasi 
melalui website, sehingga membuat mahasiswa 
harus aktif mencari informasi melalui website 
UIN RF secara detail.

 “Pihak UIN RF terus  mengupdate 
informasi. Salah satunya informasi OPAK 
melalui website, dengan ini diharapkan agar 
mahasiswa baru dapat aktif dalam mencari 
informasi melalui website,” katanya. 

 Ketua Pelaksana (Ketupel) OPAK 2016, 
Muhammad Mawangir menuturkan pihak 
panitia telah melakukan berbagai cara untuk 
menyukseskan OPAK 2016.  Meski dikabarkan 
peserta OPAK 2016 kebingungan dalam mencari 
informasi, namun pihak panitia optimis dan terus 
melakukan survey lapangan dalam persiapan 
sebelum hari pelaksanaan. 

 “Lapangan sudah dirapikan rumputnya, 
disekitar masjid kampus kita sudah ditentukan 
lokasi penambahan tempat wudhu', selain itu kita 
sudah melakukan dan memperluas ruang parkir 
untuk mengantisipasi peledakan kendaraan 
peserta OPAK mendatang,” ungkapnya pada 
Senin, (1/8).

 Dalam wawancara eksklusifnya, Rektor 
UIN RF, Prof. Drs. M. Sirozi,M.A, Ph.D, 
mengucapkan selamat datang kepada seluruh 
Maba UIN RF, ia berharap agar semua maba 
dapat menjadi bagian UIN RF ini, dan mencatat 
prestasi yang baik. Sehingga suatu hari nanti 
dapat menjadi sarjana-sarjana yang berkualitas, 
berwawasan internasional, memiliki wawasan 
kebangsaan dan berkarakter Islami. 

 “Besar harapan kami, semua Maba UIN RF 
dapat memulai perjalanan akademik untuk 
menempah diri dengan niat dan komitmen serta 
kesiapan yang maksimal. niatkan untuk datang 
ke kampus ini dalam rangka mencari ilmu 
pengetahuan,” tutupnya. 

 Kegiatan OPAK pada hari pertama Selasa 
(9/8), berlangsung dengan lancar. Bertempat di 
lapangan bola UIN RF, seluruh peserta dan 
panitia melakukan opening ceremony yang 
dibuka langsung oleh Rektor UIN RF, Prof. Drs. 
M. Sirozi,M.A, Ph.D secara resmi. 

Dilanjutkan agenda kegiatan dengan pengisian 
materi oleh beberapa narasumber akademika 
kampus UIN RF. Membahas topik dan 
permasalahan yang acapkali muncul dibenak 
maba perihal kampus dan perkuliahan.

 Salah satunya, Dosen Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Alpiyanto yang dengan semangat 
menyampaikan perihal pentingnya kepercayaan 
diri untuk memotivasi diri bagi pemuda, 
khususnya mahasiswa yang baru masuk ke 
jenjang perguruan tinggi di UIN RF. Tema utama 
yang diangkat ialah Membangun Mental Juara 
yang Berkarakter Islami.

 “ S e k a r a n g  k i t a  s u d a h  m e m a s u k i 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) untuk itu 
kita harus mampu bersaing dan berkualitas di 
pasar Global. Dalam bersaing kita juga dituntut 
memiliki kepercayaan diri dan memiliki 
kemampuan berpikir kritis,” ujarnya.

 Ia menambahkan dalam bersaing kita harus 
bekerja dengan bersungguh-sungguh, Alpiyanto 
mengibaratkan dengan seseorang yang bermain 
sepak bola. Seorang pemain sepak bola harus 
bermain dengan serius dikarenakan waktunya 
yang singkat. Untuk mencapai sebuah tujuan 
maka keyakinan dan ketekunan diperlukan. Ia 
juga menghimbau untuk teruslah bermimpi 
besar, karena mimpi membangun kenyataan.
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 “Beranilah bermimpi besar, dengan 

melakukan beberapa hal. Memastikan target, 

memilih mengubah perilaku dan mencapai 

target, serta belajar bagaimana dan apa saja 

yang harus dilakukan dan melakukan 

semuanya, juga menjadi orang yang sehat, 

maksudnya kreatif atau pintar mencari solusi 

dalam permasalahan, tenang pikirannya, 

Produktif atau banyak ide dan selalu mencari 

sebuah kebenaran,” himbaunya.

 Untuk membangun karakter juara 

tersebut, Alpiyanto harapnya untuk berdisiplin 

dan fokus.  “Beranilah mengambil resiko, 

pantang menyerah, bersikap fleksibel, dan 

berani mencoba. Lalu, buatlah kontrak 

karakter dan isilah setiap hari agar kalian tahu 

perubahan yang kalian lakukan, membuat 

rencana personal agar hidupmu lebih teratur 

sehingga kalian dapat mencapai tujuanmu, 

dan yang paling penting adalah jangan lupa 

do'a restu orangtua kalian,”

 Pelaksanaan OPAK 2016 tersebut akan 

d iagendakan  dua  har i  un tuk  mate r i 

pembekalan dan pengenalan akademik dan 

kemahasiswaan. Selanjutnya, dihari terakhir 

ialah inagurasi atau perkenalan dari Unit 

Kegiatan Mahasiswa internal yang ada di 

kampus hijau UIN RF.
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UIN-Ukhuwahews.com | “Untuk mengimplementasikan beberapa sistem manajemen, Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah (UIN RF) Palembang mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 

9001-2015 oleh BSI dan sertifikat ini bukan hanya untuk mendapatkan nama,” ungkap Indrawati selaku sekretaris 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), pada acara Penyerahan Sertifikasi ISO 9001-2015 di Gedung Rektorat UIN 

RF. Kamis, (4/8/16).

Sertikasi ISO UIN RF Bentuk Budaya Mutu

Selengkapnya : www.ukhuwahnews.com

Reporter : Jai, Prn, Spt, Pal

UIN-Ukhuwahnews.com | Pada era modern sekarang ini peran media 

sangatlah kuat membentuk dan mempengaruhi masyarakat untuk meniru 

dan mencontoh, terlebih lagi terhadap media film yang sangat digemari oleh 

berbagai kalangan terutama bagi remaja yang saat ini sudah banyak meniru 

sinetron yang kurang mendidik, demikian ungkap M. Hafiz Al-Furqan 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palembang 

salah satu anggota KFMM (Keluarga Film Maker Muslim), Minggu 

(7/8/2016).

Berdakwah Melalui Media Film

Sastra

Kota Lain untuk Lonia

 “Kau sungguh mendapatkannya?” tanya Wika tak percaya. Bola matanya 

seperti hendak keluar menatapku. Aku menunjukkan surat bermasalah itu. 

Menyodorkannya pada Wika yang melotot. Ia membukanya cepat, matanya liar 

ke sana-sini membaca surat itu-takut benar surat itu hilang dari hadapannya jika dalam 

hitungan sepuluh detik tak selesai ia baca.

Pemimpin Umum : Robiansyah, Pemimpin Redaksi : Ellyvon Pranita, Redaktur 

Berita : Maya Citra Rosa,  Intan Sari, Layouter : Raenal Fikri, Janero Desen, 

Koordinator Liputan : Sobarudin, Reporter : Putri Ayu Lestari, Juli Anggraini, 

Septi Wulandari, Mia Minarti, Anisa, Intan Suparni, Nadyia Tahzani.
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 Assalamualaikum wr.wb

Saya, Prof. Drs. M. Sirozi,M.A, Ph,D, Rektor 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) 
Palembang atas nama seluruh pimpinan sivitas 
akademika UIN RF mengucapkan selamat 
datang kepada semua mahasiswa baru UIN RF 
Tahun Angkatan 2016. Saya berharap kalian 
semua mahasiswa baru, dapat menjadi bagian 
UIN RF ini, dapat mencatat prestasi yang baik.
 Sehingga suatu hari nanti dapat menjadi 
sarjana-sarjana yang berkualitas, berwawasan 
internasional, memiliki wawasan kebangsaan 
dan berkarakter Islami. 
Besar harapan kami, semua mahasiswa baru UIN 

RF dapat memulai perjalanan 
akademik untuk menempah diri 
dengan niat dan komitmen serta 
kesiapan yang maksimal. 
 
 Mantapkan  n ia t  un tuk 
datang ke kampus ini dalam 
r a n g k a  m e n c a r i  i l m u 
pengetahuan. 
S tudi  d i  perguruan  t inggi 
tujuannya bukan untuk mencari 

ijazah, tetapi untuk mencari ilmu pengetahuan. 
Oleh karena itu, jangan sia-sia kan waktu, 
gunakan waktu kalian se-efektif dan se-efisien 
mungkin.  

 Tugas kami di kampus ini membantu dan 
melayani anak-anak semuanya, agar memiliki 
ruang dan kesempatan untuk menambah ilmu 
pengetahuan, membangun kepribadian dan 
mengasah keterampilan. Sehingga suatu saat 
nanti semuanya bisa di wisuda dengan prestasi 
yang membanggakan.

 Anak-anakku, untuk menjadi seorang sarjana 
yang sukses tentunya tidak mudah. Hal tersebut 
karena pertama, studi di perguruan tinggi sangat 

memerlukan kesungguhan dan kemandirian, 
karena para dosen hanya menjadi fasilitator, 
pembimbing, memberikan arah dan pembinaan. 
 
 Namun, selebihnya semua pendalaman dan 
pengayaan imu pengetahuan harus dilakukan 
dengan inisiatif diri serta kreativitas sendiri, dan 
memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. 
 
 Kedua, diperlukan kesabaran yang luar biasa, 
karena pasti akan dihadapkan dengan berbagai 
tantangan dan gangguan dari mana-mana, bisa 
dalam bentuk kesulitan keuangan, kesehatan, 
atau banyak lagi hambatan lainnya yang akan 
dihadapi mahasiswa selama menempuh 
pendidikan.
 
 Semua itu bisa diatasi dengan sendirinya 
apabila anak-anak menghadapinya dengan 
penuh kesabaran.  

Demikianlah, sekian dan terimakasih.
Wassalamualaikum. Wr.Wb 

UIN Raden Fatah Jembatan 
Menggapai Prestasi“ “

mari bergabung bersama kami !!!

LPM Ukhuwah mengucapkan 
selamat datang Mahasiswa 

Baru di Kampus 
UIN Raden Fatah Palembang

“ “
Prof. Drs. M. Sirozi,M.A, Ph,D, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

salam tips

Halo Sahabat Tinta…

Kali ini kita mau bagi Tips tentang gimana caranya beradaptasi dengan Lingkungan yang baru.

Kebanyakan orang butuh waktu lama buat adaptasi, karena suasana waktu sekolah berbeda dengan suasana 
perkuliahan. Diperkuliahan kita tidak hanya berdiam dalam satu ruang lingkup saja,namun  inilah fase hidup 
barumu sebagai seorang mahasiswa, dan juga kamu dituntut lebih cermat serta mandiri, bisa berteman 
dengan siapa saja dan pandai memotivasi untuk  diri sendiri.

Mau tau gimana caranya biar kamu bisa beradaptasi dengan baik dilingkungan baru kamu, yok simak 
beberapa tips nya :

Tips Wak Kari :

Pertama
Buanglah rasa malu untuk menyapa atau bertanya pada teman disekitar yang baru kalian 

lihat kalau bahasa kini nya sih Sokab (sok akrab) lah , biar mudah mendapatkan teman.

Kedua
Carilah teman yang  satu  fakultas dan atau satu jurusan karena dapat mempermudah 

kalian untuk mengakses informasi. Siapa tahu teman satu jurusan itu menjadi teman satu kelas, itu 
juga akan memudahkan dalam banyak hal. Misalnya, tugas kuliah, urusan organisasi, mencari kamar 
kost bahkan saat kamu mulai mencari kerja, simbiosis mutualisme yahhh.

Ketiga Cobalah bersikap ramah pada siapa saja. Kalian tidak tahu siapa yang akan membalasnya 
dengan keramahan yang sama. Ramah itu bukan hanya kepada sesama mahasiswa saja tapi juga kepada 
pegawai dilingkungan tersebut.

Keempat
Aktiflah didalam kelas perkuliahan. Agar kalian mendapatkan posisi positive 

dikelas seperti, ketua kelas. Dengan begitu kalian akan dikenal dan dapat beradaptasi 
dengan mudah.

Kelima
Jangan menjadi mahasiswa Kupu-Kupu (Kuliah Pulang, Kuliah 

Pulang). Karena kuliah adalah saat yang tepat untuk mengeksplore bakat kalian.

KetigaCobalah untuk mengikuti organisasi atau UKMK (Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus) yang sesuai 
dengan minat kalian. Karena diorganisasi atau ukmk tersebut kalian bisa mengembangkan bakat, mendapatkan 
pengalaman baru dan membangun jaringan yang luas tentunya juga kalian bisa menemukan keluarga baru. Keenam

Kedelapan

Dekati dosen yang akan mengajarkan ataupun tidak. Dari dosen, mahasiswa bisa mendapatkan materi, belajar 
dari pengalaman mereka, mendapatan bimbingan dan lain-lain. Bahkan mahasiswa juga bisa mendapatkan 

pekerjaan dari dosen. Mahasiswa bisa saja mendapatkan nilai terbaik A atau paling tidak B. Namun, bukan tidak 
mungkin untuk mendapatkan nilai C, D ataupun E. Nah, maka dari itu dekati bukan dengan cara sok kenal atau 

sok akrab, tapi dekati dengan cara meningkatkan kemampuan akademis dan kualitas diri, aktif ketika 
matakuliah berlangsung,  atau sering menjadi panitia kegiatan yang berhubung langsung dengan dosen. Bukan 

tidak mungkin juga loh, nilai IPK 4,00 itu mudah sekali kalian dapatkan.

 Nah,,, itulah beberapa tips buat sahabat tinta yang baru masuk dalam dunia perkuliahan, 
semoga bisa beradaptasi dengan baik dan menjadi mahasiswa yang dapat mengembangkan diri. 
Selamat mencoba……. So. Keep Spirit ya Sahabat Tinta.

Salam Kreatif. Bravo Ukhuwah !!!

KETUJUH Dijeda waktu kuliah sempatkanlah untuk datang ke UKMK yang kalian ikuti . 
Dengan begitu kalian dapat menggali ilmu yang lebih dari sebelumnya.


	Page 1
	Page 2

