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Wanita(mu) Tidak Bodoh
Oleh: Narindra Krisna

Tidak sayang, wanita tidak bodoh.
Saat mereka tetap membalas pesanmu, 
Sepersekian detik cepatnya, hingga dini hari lamanya, 
Wanita(mu) tidak bodoh.

Tidak sayang, wanita tidak bodoh.
Saat mereka tetap mengampunimu, 
Dengan doa dalam sajadahnya, dan kau masih bermain-main, 
Wanita(mu) tidak bodoh.
 

Tidak sayang, wanita tidak bodoh.
Saat mereka tetap menyambutmu, 
Dengan senyum termanisnya, sedang 
kau like senyum gadis lain, 
Wanita(mu) tidak bodoh.

Sebab bagi seorang wanita, 
Cinta kasih sepenuh hati bukan merupakan 
kebodohan.
Sebagian dari diri kami adalah pengorbanan. 
Sebagian lagi kasih sayang.
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 Surabaya -Keluarga besar 
UIN Sunan Ampel Surabaya 
menyambut sekaligus memberikan 
gelar Doktor Honoris Causa kepada 
mantan Gubernur Jawa Timur, 
periode 2008-2018, Soekarwo 
(27/03). Meski sempat mendapat 
penolakan dari belasan mahasiswa 
yang tergabung dalam Aliansi 
Mahasiswa Pro Demokrasi, 
acara ini tetap diselenggarakan 
di Sport Centre UINSA (26/03). 
 Acara tersebut dihadiri tamu 
undangan dari beragam kalangan, 

termasuk Gubernur Jawa Timur 
terpilih yakni Kofifah Indar Parawansa 
dan Wakilnya, Emil Elistianto Dardak. 
 Apresiasi masyarakat terhadap 
penganugerahaan gelar kepada pria 
yang akrab disapa Pakde Karwo ini 
juga terlihat dari banyaknya karangan 
bunga yang ada. Terdapat karangan 
bunga dari Edi Bhaskoro Yudhoyono 
dan Agus Harimurti Yudhoyono yang 
turut hadir pula dalam acara tersebut.
 Sambutan tidak hanya diberikan 
oleh jajaran civitas akademika UIN Sunan 
Ampel Surabaya. Sambutan khusus 

Disambut Hangat, Soekarwo Mendapat Doktor Honoris Causa 
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Kami Teduh

Kami teduh seluruh
Meski kadang gemuruh
Cinta kasih tetap penuh

Kami teduh tanpa riuh
Meski harap pergi jauh

Kami jadi tempat singgah, 
Kami jadi tempat berlabuh

Kami yang teduh
Lagi teduhkan bulir peluh

Kami yang teduh
Kami wanita lagi ibu yang utuh

oleh
Narindra Krisna 

Wanita(mu) Tidak Bodoh

Tidak sayang, wanita tidak bodoh.
Mereka tetap membalas pesanmu, 

Sepersekian detik cepatnya, 
hingga dini hari lamanya, 
Wanita(mu) tidak bodoh.

Wanita(mu) tidak bodoh.
Tidak sayang, wanita tidak bodoh.
Saat mereka tetap menyambutmu,

Dengan senyum termanisnya, 
sedang kau like senyum gadis lain,

Wanita(mu) tidak bodoh.

Tidak sayang, wanita tidak bodoh.
Saat mereka tetap mengampunimu,

Dengan doa dalam sajadahnya, 
dan kau masih bermain-main,

Wanita(mu) tidak bodoh.

Sebab bagi seorang wanita,
Cinta kasih sepenuh hati 

bukan merupakan kebodohan.

Sebagian dari diri kami adalah 
pengorbanan.

Sebagian lagi kasih sayang.

EDISI KE 2

lpmsolidaritas4@gmail.com
Jl. Ahmad Yani No.117, 
Jemur Wonosari. 
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siswa yang tertarik untuk mempelopori 
gerakan kesetaraan gender wanita. 
Di lingkungan kampus misalnya, buku 
ini dapat dijadikan acuan gerakan 
wanita kontemporer yang bermuncu-
lan saat ini. Fenomena gerakan Femi-
nisme sebagai reaksi atas kasus pelece-
han seksual yang terjadi belakangan 
kembali mempopulerkan buku Sarinah. 
 Kelebihan lain buku ini yang 
benar dirasakan oleh penulis ialah 
kesan tersendiri yang diciptakan oleh 
Bung Karno. Kesan tersebut ada dalam 
pesan – pesan yang dituliskan, dan 
mampu membekas kepada pembaca.  

Sambungan Sambungan

do
c.

so
lid

ar
ita

s
 Dalam pesan tersebut den-
gan lugas Bung Karno menyampaikan 
bahwa kewajiban yang menan-
ti wanita Indonesia sangat luar bia-
sa. Bagaimana peran wanita sangat 
dibutuhkan untuk membangun 
bangsa Indonesia yang  lebih baik. 
Wanita Indonesia diharapkan mam-
pu berkontribusi bagi bangsanya. 
Hingga mampu tercapai bangsa dan 
wanita Indonesia yang merdeka.   
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diberikan oleh puluhan mahasiswa 
UINSA yang tergabung dalam Gerakan 
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).   
 Dengan mengenakan atribut 
serba merah hitam dan membawa 
karangan bunga mawar merah, kader 
GMNI UINSA turut memberi dukungan 
kepada senior seideologi mereka saat 
membacakan pidato ilmiah. Pidato 
ilmiah yang disampaikan Soekarwo 
pada saat itu bertajuk Rekonstruksi 
Pendidikan Diniyah Pesantren; 
Model Pendidikan Berbasisi Spiritual. 
 “ Pakde Karwo merupakan 
alumni GMNI Fakultas Hukum UNAIR. 
Pakde Karwo bersama dengan alumni 
yang lain ini kolektif kolegian, dalam 
artian saling tolong menolong dan 
saling membantu satu sama lain. Jadi, 
solidaritas antar alumni, kader dan 
pengurus GMNI terjaga satu sama 
lain,” ujar Achmad Hamdani selaku 
Koordinator Lapangan penyambutan 
tersebut, saat ditemui Solidaritas. 

 Lebih lanjut, mahasiswa 
Ilmu Politik UINSA ini berpendapat 
bahwa dukungan Soekarwo kepada 
perkembangan GMNI khususnya 
cabang Surabaya sangat berarti. Tidak 
hanya memberi dukungan materiil, 
namun juga gagasan-gagasan 
yang turut membangun Gerakan 
Mahasiswa Nasional Indonesia. 
 Selepas acara berlangsung 
ucapan selamat secara khusus 
disampaikan oleh Komandan 
Komando Satuan Tugas Bersama 
(Kogasma) Partai Demokrat, yakni 
Agus Harimurti Yudhoyono . 
“Beliau diberikan penghormatan 
oleh UINSA ini atas kontribusinya, 
baik dalam hal akademik maupun 
kontribusi sebagai Gubernur Jawa 
Timur. Beliau telah menghasilkan 
banyak kebijakan, policy, yang 
sangat berpihak pada pendidikan 
Islam di Jawa Timur,” ujarnya 
kepada awak media. (krs/umr)

SAMBUNGAN SAMBUNGAN  

Lanjutan Halaman 1 Lanjutan Halaman 10

GMNI UINSA Bersama Dengan Pakde Karwo Selepas Acara

Bung Karno bersama dengan Sarinah
Sumber : Google Image

SUSUNAN REDAKSI 
Pimpinan Umum : Syamsul Ma’arif , Pimpinan Redaksi : Taufiq 

Ramadhan, Reporter : Narindra Krisna , Umi Rahmawati, Layouter : 
Umi Rahmawati, Distributor : Maganger 2018
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                Perkembangan zaman yang semakin 
cepat diikuti dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
menuntut perubahan peradaban 
manusia. Secara tidak langsug 
perkembangan-perkembagan tersebut 
merubah kebudayaan masyarakat, 
tidak ketinggalan masyarakat Indonesia. 
Perkembangan zaman dan derasnya 
arus globalisasi sedikit-demi sedikit  
membuat masyarakat indonesia 
menjadi masyarakat yang modern 
degan kiblat negara-negara yang berada 
di Eropa dan Amerika.
 Salah satu hal ikut berubah 
yaitu peran wanita dalam kehidupan 
bermasyarakat. Wanita pada zaman 
dahulu hanya mengurusi rumah 
kini mulai menggantikan pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan kaum pria 
bahkan tak sedikit yang menjadi 
pemimpin disuatu daerah. Hal inilah 

yang sering kita sebut dengan emansipasi 
wanita.
 Kata emansipasi berasal dari 
bahasa latin yaitu “Emancipacio”, yaitu 
pembebasan dari tangan kekuasaan. 
Sedangkan menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia berarti pembebasan 
dari perbudakan persamaan hak dalam 
berbagai aspek kehidupan masyarakat 
seperti persamaan hak kaum wanita 
dengan kaum pria.
 Sepeti yang kita tahu, isu 
emansipasi wanita di Indonesia 
sudah ada sejak zaman RA Kartini yng 
memperjuangkan wanita pada saat itu 
untuk mendapatkan hak yang sama 
dengan pria dalam hal pendidikan. 
Wanita awalnya tidak boleh bersekolah 
tinggi karena akhirnya juga akan bekerja 
dirumah saja. Berkat perjuangan RA 
Kartini kini wanita bebas mendapatkan 
pendidikan setinggi mungkin setara 
dengan pria.
 Namun apakah kebebasan yang 
diberikan kepada wanita sudah sesuai 
dengan syariat islam? Bagaimanakah 
islam memandang emansipasi wanita 
yang terjadi sekarang? Mari kita lihat 
penjelasannya.
 Emansipasi wanita sebenarnya 
sudah ditegakkan pada zaman Rasulullah. 
Perbudakan terhadap wanita sudah 
dihilangkan sejak zaman itu. Namun 

gerakan wanita Eropa, Asia dan In-
doesia yang kemudian mampu dijad-
ikan rujukan yang baik bagi pembaca. 
 Keistimewaan dari buku 
ini adalah dalam penyampaian ga-
gasan Bung Karno itu sendiri. Da-
lam penulisannya Bung Karno mam-
pu menyampaikan gagasan tanpa 
adanya kesan dominasi maskulinitas. 
Gagasan mengenai kewajiban seorang 
wanita untuk membangun bangsanya 
disampaikan dengan cara serta ba-
hasa yang unik, khas tahun 1950 an. 
 Buku ini masih mudah dibaca 
dan dipahami. Hal ini tentu saja tidak lep-
as dari kecerdasan menulis Bung Karno.
 Meski seringkali dikategorikan 
sebagai “Buku Kuno”, buku Sari-
nah ini tetap eksis di masyarakat. 
Buku ini seringkali dijadikan rujukan 
bagi mahasiswi atau bahkan maha-

10

 Sarinah merupakan pengasuh 
Bung karno semasa kecil. Yang menarik 
adalah, buku ini justru sama sekali tidak 
mengangkat biography sosok Sarinah. 
Buku ini dipersembahkan Bung Karno 
untuk Sarinah, dan seluruh wanita Indo-
nesia. Bung Karno dengan ulung mampu 
menuliskan gagasannya dengan lugas, 
namun tetap menyentuh hati wanita. 
 Seperti halnya tulisan Soekarno 
yang lain sebut saja Di bawah Bende-
ra Revolusi, buku Sarinah ini tidak lepas 
dari unsur sejarah. Sejarah bagaimana 
munculnya gerakan wanita tidak hanya 
di Indonesia, melainkan seluruh dunia. 
 Buku ini mampu menjadi sum-
ber pengetahuan yang baik bagi para 
wanita khususnya, yang ingin mema-
hami konsep dasar lahirnya gerakan 
wanita serta hak kewajibannya. Secara 
khusus, Bung Karno membandingkan 

OpiniResensi

Judul Buku   : SARINAH 
     Kewajiban Wanita dalam 
     Perjuangan Republik Indonesia 
Pengarang   : Ir. Soekarno 
Penerbit    : The Soekarno Foundation &
        Percetakan Media Pressindo
Jumlah Halaman  : viii + 336 halaman
Bulan & Tahun Terbit  : November 1947 
      ( cetakan III : 1968 ) 
No. ISBN    : 9789799114594

Perjuangan Luhur Wanita sebagai Pilar Bangsa

3

EMANSIPASI WANITA: “BEBAS BERSYARAT”
Oleh: M. Taufiq Ramadhan
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persamaan hak antara pria dan wanita 
bukanlah membagi sesuatu menjadi 
serba sama. 
 Seperti yang dijelaskan dalam 
Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 bahwa 
“kaum laki-laki itu adalah pemimpin 
bagi kaum wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka 
(laki-laki) atas sebagian yang lain 
(wanita), dan karna mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan dari sebagian harta 
mereka”.
 Kebebasan yang diberikan 
kepada wanita bukan berarti bebas 
sebebas-bebasnya. Antara wanita dan 
pria memiliki peran yang berbeda dalam 
kehidupan sosial wanita namun bukan 
berarti adanya diskriminasi. Misalnya, 
menjadi seorang istri yang mendidik anak-
anaknya dan melaksakanan tugasnya 
dirumah tidak berarti lebih rendah dari 
suami yang mencari nafkah diluar kantor.
 Begitu juga dengan menjadi 
wanita karir. Peran wanita di masyarakat 
sebenarnya sangat dibutuhkan seperti 
menjadi seorang dokter, bidan, perawat, 
guru, konselor dan lain-lain. Namun 
berkarirnya wanita teteap harus 
bertanggung jawab dengan perannya 
dalam keluarga. Jangan sampai karena 
fokus dengan karir keluarga terbengkalai 
khususnya anak yang tidak mendapat 
pendidikan khususnya pendidikn agama 
sejak dini. Karena sejatinya madrasah 
pertama anak itu dari keluargan terutama 

ibu.
 Bebas boleh tapi harus 
tetap melihat kodrat yang telah 
ditakdirkan. Zaman sekarang wanita 
sudah sangat merdeka. Maksudnya, 
banyak sekali pekerjaan-pekerjaan 
yang selayaknya dikerjakan oleh 
pria, sekarang tergantikan oleh kaum 
wanita misalnya menjadi pengemudi 
ojek, pekerja mesin bahkan menjadi 
seorang presiden. 
 Untuk itu penulis  dapat 
menyimpulkan bahwa emansipasi 
yang diberikan kepada wanita dalam 
Islam yaitu mendudukkan wanita 
setara sebagaimana laki-laki namun 
tidak bertentangan dengan fitrah atau 
kodrat wanita.  

Sambungan Sambungan

Lanjutan Halaman 8
 Tak terasa satu bulan berlalu 
dengan cepat, diklat jabatanpun usai. 
Untung aku sudah memiliki kontak 
handphonnya Airin. Setidaknya jika 
rindu ini meraung-raung dihati aku 
bisa mengontaknya. Hati ini tak 
pernah tenang dan fikiran ini pun 
ikut kacau jika terbanyang wajahnya. 
Baru kudapatkan info ternyata Airin  
seorang guru di dekat kantorku. hatiku 
merasa gembira mendengar kabar ini. 
 Itu artinya aku punya 
kesempatan besar untuk bertemu, 
pasalnya Selama ini pesan dan telfonku 
tak pernah dibalasnya, mungkin dia 
tak membalas pesan yang nomernya 
tidak dikenalnya. Sekali lagi uasahaku 
untuk bertemu dengannya  tidak 
membuahkan hasil, namun  suatu 
hari aku bertemu seoarang gadis 
yang mirip sekali dengan Airin.
 Aku berjalan mengikuti gadis 
tersebut, dia berjalan menuju suara 
adzan. Jujur baru pertama kali ini 
aku menginjakan kakiku ke masjid, 
terasa asing namun terasa nyaman 
menyeruak dalam sanubariku. 
Singkatnya aku sering sholat jamaah 
di masjid, agar bisa bertemu dengan 
Airin. Beberapa kali aku bertemu 
denganya namun setiap pertemuan 
dia selalu menundukan pandangannya. 
Hal inilah yang membuatku bingung 
untuk memulai percakapan dengannya. 
 Aku merasa beruntung bisa 
memasuki masjid ini, meskipun awalnya 
aku ingin pergi ke masjid gara-gara Airin. 

 Syukur ini tiba-tiba merayap 
memenuhi rongga dadaku, tanpa terasa 
air mataku jatuh menetes. Inilah pertama 
kali aku  merasa menemunakan harta yang 
begitu berharga, harta yang tak ternilai dan 
tak sebanding dengan harta yang kucari 
selama ini, dan harta ini kesebut dengan 
hidayah ilahi. Aku baru sadar, mungkin 
ini adalah jawaban dari yang maha 
kuasa atas doa-doa mamaku selama ini. 
 Sebuah rezeki kehidupan yang 
lebih  berkah. Baru ku ketahui makna 
kerbekahan dan kenyamanan hidup 
bukan sekedar mempunyai uang banyak, 
melainkan juga dengan kepuasan batin 
dan kekuatan spiritual. sebuah jalan 
takdir yang tak pernah kuketahui akan 
membawaku kembali kejalan fitrahku 
sebagai muslim. Mama, sungguh aku 
ingin segera pulang memelukmu. 
sungguh doamu sangat mustajabah. 
Sungguh ternyata maklumatmu 
dan ridhomu adalah ridho ilahiku, 
ridho tuhan yang maha kuasa atas 
kehidupanku yang jauh lebih sempurna.   
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sambungan

terbaikmu nak. Yang jelas Allah tau 
apa yang terbaik bagimu dan apa 
yang kamu butuhkan ya nak. In syaa 
Allah nak, jika kamu jadi seorang 
CPNS uangmu jauh lebih berkah.”
 Tak terasa setahun telah berlalu, 
tiba-tiba panggilan diklat jabatan harus 
aku jalani. Gila! hampir satu bulan 
aku harus diklat. Harus meninggalkan 
usahaku, harus berkumpul dengan 
orang-orang sesama CPNS, sebulan 
aku harus meninggalkan bisnisku, 
gilaa, serasa dunia mau kiamat.
 Tak teraa setahun telah berlalu, 
tiba-tiba panggilan diklat jabatan harus 
aku jalani. Gila! hampir satu bulan 
aku harus diklat. Harus meninggalkan 
usahaku, harus berkumpul dengan 
orang-orang sesama CPNS, sebulan 
aku harus meninggalkan bisnisku, 
gilaa, serasa dunia mau kiamat. Aku 
berusaha merayu mama untuk tidak 
mengikuti diklat tersebut, aku bahkan 
sudah mengatakan berbagai alasan pada 
atasanku  untuk tidak mengikuti diklat itu. 
 Tapi sayang seribu sayang 
semua itu gagal saat mama memaksa 
mengantarku berangkat diklat. Aku 
merasa seperti anak TK yang setiap 
berangkat sekolah diantar mamanya 
berangkat sekolah. Sampailah aku 
disebuah bagunan tua berarsitektur 
belanda nan terlihat angker. Yaps ini 
tempat diklat jabatan kali ini. Sungguh 
diluar ekspetasiku, sungguh acara 
sama tempatnya bener-bener angker.

 Tiba-tiba lewatlah seorang 
gadis dengan jilbab putih panjang yang 
tertiup angin, serontak hati ini terkejut. 
Ternyata perempuan itu bernama 
Airin wanita cantik nan sholehah, dia 
terpilih sebagai komandan kelas A, nah 
kebetulan aku juga kelas A. Ternyata ia 
seorang wanita yang tegas dan pandai 
bergaul. Aku tak menyangka jilbabnya 
yang besar akan menjadikan batasnya 
dengan orang-orang baru, tapi 
ternyata fatwaku itu salah, dia sangat 
welcome terhadap orang-orang baru. 
 Kukira diklat ini akan 
membuatku bosan dan jenuh, tapi 
saat ini duniaku sedang teralihkan 
oleh seorang wanita yang luar biasa 
bernama Airin. Demi terlihat pandai 
dan mendapatkan perhatiannya, aku 
selalu mengerjakan tugas dengan 
baik dan tepat waktu. Begitu juga 
dengan baris-berbaris aku selalu baris 
paling depan dan selalu siap untuk 
dipilih menjadi komandan pelton. 
mungkin mama akan senang melihat 
perubahanku ini apalagi setelah 
pulang diklat nanti kubawakan calon 
menantu yang cantik nan sholehah

 Sesaat setelah debat pilpres 
keempat,dua orang mahasiswa 
Hubungan Internasional nyangkruk 
mengulang debat. Owi dan Owo 
memang terkenal senang berdebat.

Owi : Pak Sentot! aku minum wedang 
teh. Minum teh sambil negosiasi kan 
enak..
 
Owo : Pak Sentot! aku minum kopi. 
Kopi bikin semangat ngatur strategi 
perang.. 

Owi   : Wo, kamu ini harus ubah 
strategi. Jaman sudah berubah. Dikit-
dikit perang ndak apik buat negara.

Owo : Kamu juga, Wi. Kamu sering 
bilang negara kita ini besar. Ya tidak 
bisa kalau cuma modal kerjasama. 
Yang ada malah kerjasama kagak, 
dikibulin iya! 

Owi : Jangan pesimis lah, Wo.. Kamu 
ini sontoloyo. 

Owo : Bedakan antara pesimis dan 
realis, Wi. Rumahmu mana, sih? 
Pekalongan ya? jangan terlalu naif. 

Owi : Bedakan antara naif dan 
kooperatif, Wo. Sekarang ini jamannya 
kolaborasi, gak melulu kompetisi.
 
Owo : Terus gimana solusinya? Ga suka 
akutu kalau perbatasan negara kita 
diintip terus. 

Owi : Kalau aku, mau system pertahanan 
yang lebih milenial. 

Owo : Kalau aku, mau system pertahanan 
yang melibatkan partisipasi banyak orang.

Owi : Kalau gitu harus mudah diakses 
dong!
Owo : Ya memang, supaya bangsa kita 
dikenal sama bangsa lain! 

Owi : Sistem pertahanan apa.. yang 
milenial sekaligus mudah diakses..
 
Owo : Sistem pertahanan apa.. yang 
massive sekaligus bikin eksis..
 
Owi : Yang murah.. 
Owo : Yang tumbuh subur di Indonesia.. 

Owi : Sistem Pertahanan.. 
Owo : Berbasis..
 
Pak Sentot : Netizen ! sudah ini lho 
wedang kopi sama tehnya diminum dulu! 

Owo Owi : Sistem Pertahanan Berbasis 
Netizeeenn.. 

 Kedepannya, Sistem Pertahanan 
Berbasis Netizen ini akan dikaji secara 
mendalam oleh mereka. Entahlah, 
mungkin dijadikan proposal magang atau 
bahkan skripsi.

SPBN : Sistem Pertahanan Berbasis Netizen bagi Indonesia 
oleh Narindra Krisna
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 Namaku Andri aku salah satu 
seorang pebisnis muda yang sukses di 
Malang. Aku kira dengan kesuksesan 
ini orang tuaku akan membangga-
banggakan diriku. Nyatanya mereka 
malah menyarankanku untuk menjadi 
seorang PNS. Aku percaya bahwa saran 
orang tua adalah hal yang baik nan 
membawa berkah. Tapi aku berusaha 
menolak dengan halus keinginan 
mama untuk menjadi seorang PNS. 
 Aku terlanjur mencintai dunia 
perbisnisan, aku kerap jengkel dengan 
maklumat mamaku itu, sehingga berkai-
kali ujian PNS aku gagalkan, aku tak 
peduli seperti apa bentuk soalnya, yang 
penting lebar kosong itu sudah terisi 
jawaban dalam sepuluh menit pertama.
 Sampai suatu ketika, mama 
mendaftarkanku ujian PNS online di 
Surabaya, mama melakukan hal ini 
tanpa sepengetahuanku. Akhirnya aku 
terpaksa Sampai suatu ketika, mama 

mendaftarkanku ujian PNS online di 
Surabaya.Hingga akhirnya aku terpaksa 
harus berangkat ke Surabaya untuk 
ujian ini.  Namaku tercantum, melihat 
namaku tercantum mama dan papaku 
tersenyum bahagia, Sedangkan aku 
melongoh tak percaya, apa yang 
telah kulihat barusan. kulihat lagi 
pengumuman tersebut, jelas sekali itu 
namaku dan nomer pendaftaranku.
“Oh tuhan…. kenapa ini bisa terjadi 
padaku ?” aku memaki hati sendiri 
dan rasanya aku ingin pergi, tetapi 
mama dan papaku bahagia tak karuan.
 Aku sering mengeluh kepada 
mama, mengatakan penyesalanku 
menjadi CPNS, sering kukeluhkan 
tentang gajinya sedikitlah, banyak aturan 
di pemerintah, kerugianku karena tidak 
bisa memegang langsung usahaku, 
dan banyak hal lainnya. Mamaku 
hanya tersenyum dan mengatakan, 
“Andri anakku sayang, inilah takdir 

Maklumat Mama
Oleh : Umi Rahmawati 

 Mojokerto- Dakwah TV 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya kembali menyelenggarakan 
agenda tahunan mereka dalam rangka 
penerimaan anggota baru tahun 2019 
yakni Broadcast Fun Day. Kegiatan 
ini bertempat di Villa Cahaya, Pacet, 
Mojokerto. Berlangsung selama tiga hari 
dimulai pada tanggal 29 hingga 31

maret 2019. 
Sesuai dengan 
tema yang 
diangkat, 
kegiatan ini 
pada dasarnya 
menggugah 
semangat kru 
baru Dakwah 
TV 2019 untuk 
mempelajari
dunia broadcasting dengan lebih 
menyenangkan, namun tidak 
meninggalkan substansi dari 
pembelajaran itu sendiri. Seperti apa 
yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana 
Broadcast Fun Day 2019, Ahmad Alvian 
Ade Pratama. “Broadcast Fun Day ini 
sudah dilaksanakan dari tahun-tahun 
sebelumnya. Jadi pada intinya, Oprec 
dari Dakwah TV ini bentuknya di 
Broadcast Fun Day ini. Tujuannya satu, 
menambah wawasan, menambah ilmu 
baru, merekatkan hubungan dengan 
alumni sebelumnya. Dan yang terpenting 
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Belajar Broadcast Lebih Seru dengan Broadcast Fun Day

 Mojokerto - Dakwah TV 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya kembali menyelenggarakan 
agenda tahunan mereka dalam rangka 
penerimaan anggota baru. Acara ini 
mengusung tema Broadcast Fun Day. 
Kegiatan ini bertempat di Villa Cahaya, 
Pacet, Mojokerto. Berlangsung selama 
tiga hari dimulai pada tanggal 29 
hingga 31 maret 2019. Sesuai dengan 
tema yang diangkat, kegiatan ini 
bertujuan untuk menggugah semangat 
kru baru Dakwah TV 2019 dalam 
mempelajari dunia Broadcasting.
 Seperti apa yang disampaikan 
oleh Ketua Pelaksana Broadcast Fun 
Day 2019, Ahmad Alvian Ade Pratama. 
“Broadcast Fun Day ini sudah dilaksanakan 
dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada 
intinya, Oprec ( Open Recruitmen ) dari 
Dakwah TV ini bentuknya di Broadcast Fun 
Day ini, “ ujarnya saat ditemui Solidaritas. 

 Alvian juga menyampaikan 
tujuan terselenggaranya kegiatan 
ini, yakni untuk menambah 
wawasan, menambah ilmu baru, 
serta merekatkan hubungan dengan 
alumni sebelumnya. Selain itu, 
kegiatan tetap menitik beratkan 
pada pembekalan Broadcasting 
meskipun dilaksanakan dengan 
cara-cara yang lebih milenial seperti 
pembekalan produksi iklan kreatif. 
 Pada tahun ini, terdapat 
kebijakan baru tentang penerimaan 
anggota kru Dakwah TV. Dakwah 
TV hanya menerima personil dari 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
(FDK) saja. Keseluruhan peserta 
Broadcast Fun Day berjumlah 134 
peserta, dan seluruhnya berasal 
dari FDK. ” Untuk tahun ini 134. 
Kalau tahun ini kita buka khusus 
anak Fakultas Dakwah, jadi 134 
itu anak Fakultas Dakwah semua. 
Tapi tahun-tahun kemarin kita buka 
di semua Fakultas, “ tutur Alvian. 
 Lebih lanjut, ia 
menyampaikan harapan pribadinya 
untuk kegiatan Broadcast Fun 
Day yang akan datang. Dengan 
terselenggaranya Broadcast Fun 
Day ini, semakin mendongkrak 
popularitas Dakwah TV. Selain itu, 
mampu menarik minat mahasiswa 
UINSA khususnya Fakultas Dakwah 
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Anggota Baru Dakwah TV bersama dengan 
kru di halaman Villa Cahaya, Pacet. 
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