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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Kesekretariatan LDK Nurul Fata 

Ruang kesekretariatan LDK Nurul Fata  UIN Antasari Banjarmasin berada 

di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin. Letaknya berada di Masjid 

Abdurrahman Ismail Lantai II, bersamaan dengan beberapa ruang kesekretariatan 

lain yaitu organisasi LPPQ, LPPI Annisa dan SSLK Al-Banjari. 

2. Sejarah Singkat LDK Nurul Fata 

LDK atau Lembaga Dakwah Kampus Nurul Fata merupakan lembaga yang 

didirikan pada tanggal 8 November 1998, latar belakang kenapa lembaga dakwah 

kampus ini didirikan adalah ketika para anggota senat mahasiswa yang diketuai 

oleh Bapak Adi Cahyada yang sekarang menjadi dosen di fakultas syari’ah 

melaksanakan studi banding ke perguruan tinggi di pulau Jawa. 

Sepulangnya disana beliau membentuk Lembaga Dakwah Tarbiyah atau 

disingkat LeDakTar untuk fakultas Tarbiyah dan Keguruan di kampus hijau IAIN 

Antasari Banjarmasin. Dan beberapa tahun kemudian lembaga dakwah yang 

disingkat menjadi LeDakTar akhirnya pun diganti karena ada intrupsi dari salah 

satu anggota LDK yang menganggap bahwa kata itu terlalu heboh seperti suara bom 

yang menggelegar, sebuah nama yang tidak cocok bagi organisasi yang berorientasi 

Islam. 

Akhirnya diadakanlah rapat bersama dalam rangka mencari nama baru yang 
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lebih pantas untuk lembaga yang berorientasi Islam ini. Dan ketua umum lembaga 

dakwah kampus pada masa itu kanda Zainal mengusulkan nama An-Nur dengan 

dasar diambil dari surah an-Nur yang kebanyakan isinya menerangkan tentang 

dakwah, sedangkan kanda Khairani mengusulkan nama al-Fata, dan pada akhirnya 

digabunglah menjadi Nurul Fata, kemudian Lembaga Dakwah (Ledak) 

ditambahkan menjadi Lembaga Dakwah Kampus (LDK), maka jadilah LDK Nurul 

Fata. 

Tangis dan tawa telah banyak dilalui oleh para senior-senior terdahulu 

dalam mempertahankan lembaga dakwah yang menjadi salah satu lembaga yang 

berpengaruh dalam perkembangan kampus hijau IAIN Antasari khususnya fakultas 

Tarbiayah dan Keguruan ini, yang mana diharapkan oleh para kader dan para 

pemimpin lembaga itu sendiri agar lembaga ini menjadi lebih baik lagi dan 

menghasilkan orang-orang yang berkualitas dalam ranag kognitif, efektif, maupun 

motorik dalam hal keagamaan supaya bisa menjadi tauladan bagi mahasiswa-

mahasiswa yang lain dalam dunia pendidikan maupun kemasyarakatan. 

3. Visi dan Misi LDK Nurul Fata 

Visi LDK Nurul Fata Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin adalah terwujudnya lembaga dakwah yang menebarkan nilai-nilai 

kebaikan dan berperan aktif serta kritis dalam kampus sehingga terwujudnya 

kaderisasi yang memiliki kepribadian Islami, keterampilan agama, prestasi, dan 

ukhuwah Islamiyah. 

Misi LDK Nurul Fata Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin, yaitu: 
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a. Melakukan kegiatan keagamaan untuk menjadi pelopor ke arah kebaikan 

dan menyebarluaskan fikrah Islam di dalam dan di luar kampus. 

b. Melakukan pembinaan, pengkaderan dan pengayoman pengurus dan 

anggota LDK Nurul Fata secara terarah, terencana, terintegrasi, dan 

sistematis. 

c. Membangun dan memperkokoh ukhuwah islamiyah baik internal maupun 

eksternal. 

4. Tujuan dan Fungsi Pendirian LDK Nurul Fata 

LDK Nurul Fata Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin bertujuan: 

a. Membina insan kampus yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, 

berilmu, dan beramal saleh. 

b. Membentuk kader dakwah yang sesuai Al-Qur’an dan As-Sunnag dalam 

rangka mewujudkan manusia kampus yang Islami. 

LDK Nurul Fata Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin berfungsi sebagai: 

a. Wadah berhimpunnya mahasiwa yang memiliki perasaan dan keinginan 

untuk memperjuangkan ummat dalam menjaga kemuliaan Islam, 

menegakkan syariat Allah, dan mewujudkan ukhuwah Islamiyah. 

b. Wadah penyalur dan pengembangan aspirasi serta perjuangan mahasiswa 

dalam menjalankan ajaran agama Islam dan amar makruf nahi munkar. 

c. Wadah peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, ilmu, dan 

amal saleh dalam menciptakan insan dan nuansa kampus yang Islami serta 
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kader dakwah yang sejati. 

5. Struktur Organisasi LDK Nurul Fata 

Organisasi atau lembaga di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

tentunya memiliki struktur pengurus-pengurus organisasi serta memiliki 5 bidang 

yaitu Bidang Bimbingan dan Pengkaderan (Bingkad), Bidang Opini dan Syiar 

(Opsyi), Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bidang Hubungan dan 

Pengabdian Masyarakat (HPM), Bidang Inventaris dan Pemeliharaan Alat (IPA) 

dan 6 divisi yaitu Divisi Jurnalistik dan Multimedia, Divisi Habsyi, Divisi Nasyid, 

Divisi Syarhil, Divisi Tahfidz, Divisi Tilawah dan Tartil yang mana di setiap 

bidangnya memilki program keagamaan masing-masing. 

Tabel II. Pengurus Inti Lima LDK Nurul Fata Periode Tahun 2021/2022 UIN 

Antasari Banjarmasin 

 

Jabatan Nama NIM Jurusan / Prodi 

Ketua Umum Akhmad Fauzi 180101010955 PAI 

Sekretaris Umum Normi’an 180101011027 PAI 

Bendahara Umum Erni 180101020039 PBA 

Ketua Ikhwan Supian Noor 180101010940 PAI 

Ketua Akhwat Norlena Hayati 180101070553 PGMI 
Sumber Data: Dokumen LDK Nurul Fata 

Tabel III. Pengurus Inti Bidang dan Anggota LDK Nurul Fata Periode Tahun 

2021/2022 UIN Antasari Banjarmasin 

 

BIDANG-BIDANG 

Bidang Bimbingan dan Pengkaderan (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Muhammad Sidik 

Sucipno 

180101011045 PAI 

Sekretaris Bukhari Muslim 180101010446 PAI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Muhammad Irhamni 190101010164 PAI 

Muhammad Rifqi 180101010411 PAI 

Muhammad Husni 180101010422 PAI 
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Bidang Bimbingan dan Pengkaderan (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Siti Nurul Afizah 190101050021 MPI 

Sekretaris Putri Ariean Pratiwi 190101040773 PMTK 

Anggota   

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Aisyah 190101070908 PGMI 

Aldiah 190101070009 PGMI 

Fitriyatul Jahrah 190101040238 PMTK 

Halidah 180101080331 PIAUD 

Lutvi Amalia 190101070954 PGMI 

Mardhatillah Azzahra 180101070516 PGMI 

Nadia 190101070957 PGMI 

Normalini 180101010395 PAI 

Nurhilma Mawaddah 190101050473 MPI 

Rabiatul Husna 180101050503 MPI 

Rika 180101010404 PAI 

Siti Lufniyah 190101010119 PAI 

Upliah 190101070130 PGMI 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Muhammad Fikri 

Febrianur 

180101011037 PAI 

Sekretaris Sidik Almadani 180101060719 BKPI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Abdussyahid 190101040158 PMTK 

M. Miftah Farid 180101010456 PAI 

Muhtadin Nor 180101010405 PAI 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Kartina 180101010993 PAI 

Sekretaris Seruni Sekar Arum 190101060874 BKPI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Azizah 180101080911 PIAUD 

Dhea Fadilla Azzahra 180101080575 PIAUD 

Fatimah 190101120394 IPII 

Harina Wariani 190101020942 PBA 

Hikmah Hijriyanti 190101040080 PMTK 

Ikhpa Erdayanti 180101010444 PAI 

Maulidya Rahmah 190101060457 BKPI 

Melda 190101080444 PIAUD 

Nanda Ayu Mahmudah 180101010401 PAI 

Norma Rahmawati 180101080332 PIAUD 
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Nur Isnaniah 190101100200 FISIKA 

Nur Wakiah 180101010365 PAI 

Siti Norjanah 190101010900 PAI 

Siti Nuradiah  180101070565 PGMI 

Bidang Hubungan dan Pengabdian Masyarakat (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Muhammad 

Taqwa Usman 

190101010392 PAI 

Sekretaris M. Noor Arifin 190101070431 PGMI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Irwan Norhady 180101010953 PAI 

M. Yazid Assyairi 180101010995 PAI 

Muhammad Iqbal 180101011026 PAI 

Bidang Hubungan dan Pengabdian Masyarakat (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Nurul Hikmah 

Amaliah 

180101040054 PMTK 

Sekretaris Fathul Jannah 190101040607 PMTK 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ayu Fitri 190101010005 PAI 

Azizah Dewi Fatmarani 180101070742 PGMI 

Heldawati 190101080375 PIAUD 

Husnul Khatimah 190101120167 IPII 

Istirofah 180101010419 PAI 

Maria Ulpah 180101040175 PMTK 

Mirli Widiya Wati 180101010433 PAI 

Munawarah 180101011046 PAI 

Nor Jamilah 190101110364 BIOLOGI 

Nur Hanifah 190101030395 PBI 

Nur Yulia Latifah 190101030065 PBI 

Sarmelita Arbayanti 190101120339 IPII 

Tri Indah Lestari 190101030467 PBI 

Bidang Inventaris dan Pemeliharaan Alat (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Akhmad Noval 

Najib 

190101010135 PAI 

Sekretaris Muhammad Rafi’i 190101070832 PGMI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Muhammad Nurdi 180101010429 PAI 

Muhammad Hafizhi 180101020865 PBA 

Bidang Inventaris dan Pemeliharaan Alat (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 
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Ketua Nia Riska Amalia 180101010912 PAI 

Sekretaris Leni Yuniarti 180101010943 PAI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Hairunnisa 190101030116 PBI 

Hamidah 180101040550 PMTK 

Helma Nor Wanda 180101010399 PAI 

Nur Hafizah 190101010921 PAI 

Rabiatul Adawiyah 190101120662 IPII 

Raudatul Jannah 180101040459 PMTK 

Rika Yuliana 180101120899 IPII 

Risda Amelia 180101040189 PMTK 

Siti Damai Yanti 190101010536 PAI 

Siti Kholifah 180101010454 PAI 

Siti Rahmah 190101050531 MPI 

Triani Safitry 180101011036 PAI 

Bidang Opini dan Syi’ar (Ikhwan) 

Jabatan  Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Muhammad 

Khairunnas 

180101040646 PMTK 

Sekretaris Alfianoor 190101040498 PMTK 

Anggota 

Nama NIM Anggota 

Aris Sahri Salam 180101010114 PAI 

Ahmad Baihaqi 190101010464 PAI 

Hidayat Fikri 190101010661 PAI 

Bidang Opini dan Syi’ar (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Khairun Nada 180101010115 PAI 

Sekretaris Najwa Maulidah 180101070520 PGMI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Fenty Nor Safitri 180101040455 PMTK 

Hafizhatun Nisa 190101060008 BKPI 

Halimah Zuhud 180101020108 PBA 

Istiqomah 180101011051 PAI 

Mahmubah 190101070527 PGMI 

Maulidah 180101040184 PMTK 



42 

 

Melinia Suryo 

Kusumawati 

180101030484 PBI 

Sayyidatul Munawwarah 190101080261 PIAUD 

Shinta Aulia Armeynda 180101040195 PMTK 

Siti Napisah 180101040547 PMTK 

Siti Sarah 190101070247 PGMI 

Yulia Handayani 190101070180 PGMI 

Sumber Data: Dokumen LDK Nurul Fata 

Tabel IV. Pengurus Inti Divisi dan Anggota LDK Nurul Fata Periode Tahun 

2021/2022 UIN Antasari Banjarmasin 

 

DIVISI-DIVISI 

Divisi Jurnalistik dan Multimedia (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Padlianoor 190101050283 MPI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Muhammad Rezki 

Wahyudi 

200101010344 PAI 

Yulian Ansyari 190101040943 PMTK 

Divisi Jurnalistik dan Multimedia (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Zahra’unnisa 

Aulia 

190101050787 MPI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Khoirunnisa 200101010457 PAI 

Miftahul Jannah 200101070560 PGMI 

Misbah Muniroh 190101020277 PBA 

Nadia Khaifa 200101040411 PMTK 

Norlindawati 200101080360 PIAUD 

Nurulia Rahmi 190101010175 PAI 

Priska Pangestuti 190101070437 PGMI 

Rabiatul Adawiyah 190101010682 PAI 

Siti Chareza Nazla Safira 200101060002 BKPI 

Syarifah Zaitun 190101010241 PAI 

Divisi Habsyi (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Muhammad 

Royani 

190101020248 PBA 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ryansyah Firdaus 200101070384 PGMI 
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Saipul  Rasid 200101090012 KIMIA 

Divisi Habsyi (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Salma Ashfiana 190101050243 MPI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Erlin Wahyu Pratama 190101020552 PBA 

Gusti Nurmala Sari 200101070288 PGMI 

Hermina 200101070607 PGMI 

Laily Ramadhani 200101070327 PGMI 

Nina Suhartini  200101050066 MPI 

Nor Risa Farah Dina 200101060258 BKPI 

Norfujiyah  200101040210 PMTK 

Norlaili Izzati 200101070520 PGMI 

Nurul Fitria Utami 200101070749 PGMI 

Ratih 190101060530 BKPI 

Zahratun Nisa 200101070819 PGMI 

Divisi Nasyid (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Muhammad Iqbal 

Al Khair 

190101020213 PBA 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Fathullah 200101020107 PBA 

Muhammad Ridho Nafarin 200101070628 PGMI 

Divisi Nasyid (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Angelique 

Patricia 

190101080782 PIAUD 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Annisa Nur Ahyana 190101020474 PBA 

Hazim  Nabiela 200101070048 PGMI 

Khusnul Khatimah 200101080692 PIAUD 

Lutvia Zahroh 200101060067 BKPI 

Masliah 190101040454 PMTK 

Nor Aisah 200101070451 PGMI 

Nur Hasanah 200101070589 PGMI 

Nuur Mahmudah 200101070282 PGMI 

Nurul Jadidah 190101010678 PAI 

Nia Febriani 190101050490 MPI 

Divisi Syarhil (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Abdul Rajak 190101070358 PGMI 

Anggota 
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Nama NIM Jurusan/Prodi 

Fazriannoor 200101020477 PBA 

Iqbaluddin Al Ghozy 200101020522 PBA 

Divisi Syarhil (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Norlaila 190101070738 PGMI 

Anggota 

Nama NIM  Jurusan/Prodi 

Aisyah Ramadhani 200101010770 PAI 

Almah 190101070896 PGMI 

Azizah Nurul Qamariyah 190101050156 MPI 

Dewi Rahmawati 190101030529 PBI 

Indah Mutiara Sari 200101020562 PBA 

Lailatil Izati 190101010095 PAI 

Laili Ahyani 190101010889 PAI 

Novita Putri 200101120737 IPII 

Nurul Huda 190101010242 PAI 

Uswatun Hasanah  200101080494 PIAUD 

Divisi Tahfidz (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Muhammad 

Iskandar 

190101020281 PBA 

Anggota 

Nama NIM  Jurusan/Prodi 

Zein Ridha 190101020368 PBA 

Akhmad Sabryan 190101010396 PAI 

Divisi Tahfidz (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Fatmah 190101020048 PBA 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Eka Yuliani 190101070523 PGMI 

Hariyani 200101070713 PGMI 

Misbah 200101020009 PBA 

Ne’matul Khairiah 200101010785 PAI 

Ni’matul Uzma 190101080850 PIAUD 

Noor Amelia 200101010624 PAI 

Normila Ahyadapi 200101080278 PIAUD 

Raihanah 200101070421 PGMI 

Siti Amanah 200101080782 PIAUD 

Wilda Oktavia 200101060459 BKPI 

Divisi Tilawah dan Tartil (Ikhwan) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Mahmudin Nor 180101010428 PAI 

Anggota 
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Nama NIM Jurusan/Prodi 

Muhammad Jikri 190101010032 PAI 

Anwar Ibrahim 200101060664 BKPI 

Divisi Tilawah dan Tartil (Akhwat) 

Jabatan Nama NIM Jurusan/Prodi 

Ketua Khairunnisa 190101050236 MPI 

Anggota 

Nama NIM Jurusan/Prodi 

Imroatul Munawaroh 200101010037 PAI 

Mahmudah 190101020177 PBA 

Mahmudah Hasanah 190101010232 PAI 

Munawarah 190101050453 MPI 

Nor Faizah 200101070008 PGMI 

Norlina Sari 190101070372 PGMI 

Nur Halimah 200101070605 PGMI 

Suci Dwi Daniarti 200101020284 PBA 

Uswatun Hasanah  200101080592 PIAUD 

Yuli Lailiyah Mahmudah 200101010301 PAI 
Sumber Data: Dokumen LDK Nurul Fata 

Berdasarkan pada data diatas jumlah pengurus LDK Nurul Fata Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin berjumlah 188 mahasiswa 

dengan ikhwannya berjumlah 45 mahasiswa dan akhwatnya 143 orang. 

 

B. Penyajian Data 

1. Program Kerja LDK Nurul Fata dalam Pembinaan Akhlak Mahasiswa PAI 

LDK Nurul Fata memiliki banyak program kerja yang mendukung dalam 

pembinaan akhlak mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin dan diantaranya:1 

a. Program Kerja Rutin 

1) Majelis Maulid Habsyi 

Majelis maulid habsyi adalah program kerja dari bidang Pendidikan dan 

                                            
1Wawancara dengan Akhmad Fauzi, Ketua Umum, 23 November 2021 
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Pelatihan (Diklat) LDK Nurul Fata yang mana di Majelis ini mengumpulkan 

pengurus dan dewan kehormatan senioran LDK Nurul Fata yang dilaksanakan 

setiap malam senin dan dilaksanakan di mushalla ar-Rahim, Jl. Pramuka Gg. Kayu 

Manis. Yang mana pada awalnya kegiatan ini dilakukan di masjid kampus setiap 

malam kamis berhubung dalam keadaan pandemi Covid-19 maka di pindah 

sementara di mushalla tersebut. Dan maulid yang dibaca ialah maulid Simthudduror 

karangan Habib Ali bin Muhammad al-Habsy.2 

2) Majelis Burdah 

Majelis Burdah ini termasuk program kerja baru. Karena baru diadakan 

dikepengurusan tahun ini. Majelis burdah itu adalah perkumpulan pengurus dan 

senioran LDK Nurul Fata yang mana memimpinnya adalah pengurus LDK Nurul 

Fata. Majelis Burdah dilaksanakan setiap dua minggu sekali atau sebulan dua kali 

pada hari kamis malam.3 

3) Kajian Diskusi Muslimah 

Sarana atau wadah bagi para akhwat LDK Nurul Fata dalam menggali atau 

menambah wawasan terkait kewanitaan, baik itu kewajibannya, perannya, dan lain-

lain.4 Jadi, kegiatan ini ditujukan kepada seluruh akhwat LDK Nurul Fata dalam 

mengkaji ilmu tentang kemuslimahan dengan tema yang telah ditentukan 

sebelumnya, kajian ini dilaksanakan dua bulan sekali serta terbuka untuk para 

akhwat diluar LDK Nurul Fata. Untuk pemateri yang menyampaikan materi pada 

                                            
2Wawancara dengan Muhammad Fikri Febrianur, Kabid Diklat, 24 November 2021 

 
3Wawancara dengan Muhammad Fikri Febrianur, Kabid Diklat, 24 November 2021 

 
4Wawancara dengan Siti Nurul Afizah, Kabid Bingkad, 24 November 2021 
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kajian diskusi muslimah ini yakni para senioran, demisioner, serta pengurus LDK 

Nurul Fata. 

4) Majelis Keislaman 

Majelis Keislaman adalah majelis rutin LDK Nurul Fata setiap dua minggu 

sekali yang diadakan oleh bidang Bimbingan dan Pengkaderan (Bingkad),  yang 

mana majelis ini dewan kehormatan LDK Nurul Fata penceramahnya yaitu Ustadz 

Ahmad Husaini, M.Ag (Murabbi Asrama 4 UIN Antasari Banjarmasin), 

menggunakan kitab Mawaizh Ushfuriyyah yang berisi tentang amalan serta kisah-

kisah teladan.5 

5) Pelatihan Khutbah dan Ceramah 

Pelatihan khutbah dan  ceramah ini dilaksanakan oleh bidang pendidikan 

dan pelatihan (Diklat). Dipelatihan ini diajarkan bagaimana caranya untuk 

menyampaikan pesan yang berupa nasihat kepada orang lain agar tidak 

menyinggung orang atau menyakiti hati orang tadih. Maka diajarkan cara 

bagaimana etika dan adabnya dalam menyampaikan pesan tersebut agar dapat 

diterima oleh orang banyak.6 

b. Program Kerja Besar 

1) Pondok Dakwah 

Pondok dakwah itu ialah sebuah wadah untuk anggota baru LDK Nurul 

Fata. Salah satu kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh LDK 

Nurul Fata sebangai bentuk pengkaderan bagi anggota baru, dimaksudkan agar 

                                            
5Wawancara dengan Normi’an, Sekretaris Umum, 24 November 2021 

 
6Wawancara dengan Kartina, Kabid Diklat, 24 November 2021 
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kedepannya para anggota baru tersebut bisa saling bersinergi dan memberi 

kontribusi bagi kemajuan LDK Nurul Fata. Di dalam Pondok Dakwah ini banyak 

memiliki makna yang tak terlupakan bagi anggota mulai dari kebersamaan mereka, 

sampai dengan menuju menjadi anggota penuh di LDK Nurul Fata.7 

Letak pembinaan akhlak di pondok dakwah ada beberapa hal: 

a) Dalam bentuk perilakunya seperti berpakaian rapi, berbahasa yang 

baik, sopan dan sebagainya. 

b) Pembiasaan dalam hal ibadah, seperti salat  5 waktu berjama’ah, 

membaca al-Qur’an/ khataman al-Qur’an, qiyamul lail atau salat 

malam. 

c) Materi-materi yang akan disampaikan didalam pondok dakwah 

tersebut yang berupa tentang akhlak seorang pengurus ldk seperti 

apa dan lain-lain.8 

2) Pesantren Ramadhan 

Pesantren Ramadhan ialah kegiatan LDK Nurul Fata yang dilaksanakan 

pada bulan Ramadhan dan di dalam kegiatan ini pengurus LDK Nurul Fata biasanya 

mengadakan di panti asuhan. Kegiatan yang dilakukan berupa lomba-lomba antar 

anak panti, ceramah agama, buka bersama, santunan kepada anak panti dan bagi-

bagi makanan sahur atau sahur on the road. Namun karena terkendala situasi 

pandemi. Jadi, kegiatan ini diganti dengan acara bukber akbar.9 

                                            
7Wawancara dengan Supian Noor, Ketua Ikhwan, 24 November 2021 

 
8Wawancara dengan Supian Noor, Ketua Ikhwan, 24 November 2021 

 
9Wawancara dengan Akhmad Fauzi, Ketua Umum, 24 November 2021 
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3) Wisata Religi 

Wisata religi adalah berziarah ke makam-makam aulia Allah.10 Yang mana 

arti dari wisata adalah bepergian bersama-sama kesuatu tempat dan religi adalah 

yang bersifat kepada nilai-nilai agama. Maka wisata religi yang dilakukan oleh 

LDK Nurul Fata bepergian bersama ketempat-tempat yang mengandung nilai-nilai 

agama seperti ke makam-makam aulia Allah atau ke masjid yang mengandung nilai 

sejarah. Selain itu selama kegiatan wisata religi berlangsung para pengurus tetap 

melaksanakan shalat berjama’ah dan juga ketika didalam perjalanan pengurus juga 

membaca syair-syair seperti syair burdah dan pujian-pujian kepada Nabi 

Muhammad SAW. 

2. Kebijakan Organisasi LDK Nurul Fata dalam Pembinaan Akhlak Mahasiswa 

PAI 

Dalam pembinaan akhlak mahasiswa PAI didalam LDK Nurul Fata 

menggunakan metode pembiasaan dan ketauladanan. Dan hampir seluruh program 

kerja LDK Nurul Fata itu termasuk kepada pembinaan akhlak. Karena 

berkesesuaian dengan kebijakan organisasi LDK Nurul Fata.11 Dan kebijakan 

organisasi LDK Nurul Fata yaitu: 

a. Budayakan 3S (Senyum, Salam, Sapa) ketika bertemu dan bertamu, 

berjabat tangan (sesama mahram), mempererat tali silaturahmi, serta 

saling mendoakan antar senior, pengurus dan anggota. 

b. Dianjurkan membaca al-Qur’an/ dzikir/ istighfar/ shalawat, dan hal-hal 

                                            
 
10Wawancara dengan Khairun Nada, Kabid Opsyi, 24 November 2021 

 
11Wawancara dengan Akhmad Fauzi, Ketua Umum, 23 Novermber 2021 
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baik lainnya ketika berada di dalam sekretariat. 

c. Wajib menjaga kebersihan dan kerapian sekretariat 

d. Menjaga pandangan, lisan, hati, dan perbuatan antara ikhwan dan akhwat 

yang bukan mahram. 

e. Dilarang memposting foto dan video berdua dengan lawan jenis selain 

mahram di sosial media. 

f. Dilarang memposting sesuatu (foto, video, tulisan, dan sejenisnya) yang 

dapat menimbulkan fitnah. 

g. Dilarang berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa 

adanya udzur syar’i. 

h. Sebelum memulai rapat diawali dengan membaca basmalah, ayat suci al-

Qur’an, dan penyampaian kultum. Kemudian diakhiri dengan membaca 

do’a kafaratul majelis, dan hamdalah. 

i. Mengenakan pakaian seragam LDK Nurul Fata dalam acara formal baikn 

internal maupun eksternal. 

j. Ikhwan dan akhwat LDK Nurul Fata harus berpakaian yang sesuai dengan 

syari’at Islam. 

k. Dilarang merokok dan sejenisnya di depan senioran, di dalam sekretariat, 

dan di setiap kegiatan LDK Nurul Fata. 

l. Dilarang berbicara kotor dan kasar. 

m. Wajib berhadir ke sekretariat minimal 3 hari dalam satu minggu dan 

mengisi absen kehadiran. 

n. Seluruh pengurus membayar iuran berdasarkan kesepakatan dewan 
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pengurus. 

o. Evaluasi dan musyawarah kepengurusan dengan senioran dilaksanakan 

satu bulan sekali. 

p. Sanski bagi dewan pengurus dan anggota yang tidak aktif sebagai berikut: 

1) 1 Bulan, maka akan dipanggil dan dinasehati. 

2) 2 Bulan, maka akan diberi surat peringatan. 

3) 3 Bulan, maka akan diberhentikan dari kepengurusan. 

q. 15 menit sebelum azan dikumandangkan, segala aktivitas di sekretariat 

wajib diberhentikan dan bersiap-siap sholat berjama’ah. 30 menit setelah 

selesai shalat dan wirid baru diperbolehkan kembali melakukan aktivitas 

di sekretariat. 

r. Setiap pengurus dan anggota LDK Nurul Fata diharuskan: 

1) Mampu membaca al-Qur’an sesuai makhrijul huruf dan hukum tajwid 

2) Hafal wirid pendek dan panjang 

3) Hafal Q.S adh-Dhuha s/d Q.S an-Nas 

4) Hafal doa-doa (doa selamat dan doa setelah selesai shalat fardhu) 

5) Bisa shalat fardu kifayah, membaca rawi, memimpin tahlil, doa arwah, 

dan haul. 

6) Membiasakan mengucap kata maaf, tolong, dan terimakasih. 

Penerapan anggota LDK Nurul Fata yang berjurusan PAI dalam 

menerapkan beberapa kebijakan organisasi LDK Nurul Fata yang diteliti oleh 

penulis sebanyak 6 orang diantaranya; Istiqomah, Munawwarah, Triany Safitry, 

Nur Wakiah, Khoirunnisa dan Muhamma Iqbal. 
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a. Budayakan 3S (Senyum, salam, sapa) ketika bertemu dan bertamu, 

berjabat tangan (sesama mahram), mempererat tali silaturahmi, serta 

saling mendoakan antar senior, pengurus dan anggota. Menurut para 

anggota, kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga dari 

hal ini anggota jadi terbiasa untuk membudayakan 3S (senyum, salam, 

sapa) namun tetap kepada batas hal yang wajar yaitu tidak berlebihan. 

b. Dianjurkan membaca al-Qur’an/ dzikir/ istighfar/ shalawat, dan hal-hal 

baik lainnya ketika berada di dalam sekretariat. Dalam penerapan hal ini 

masih kurang maksimal dikarenakan keadaan dalam wabah pandemi. 

Namun alternatif lainnya dari pengurus LDK Nurul Fata tetap 

mengingatkan para anggota untuk selalu membaca al-Qur’an, berdzikir, 

membaca istighfar dan shalawat melalui media sosial yang ada. 

c. Menjaga pandangan, lisan, hati, dan perbuatan antara ikhwan dan akhwat 

yang bukan mahram. Dalam penerapan ini para anggota mulai terbiasa 

untuk menjaga pandangan, lisan, hati, dan perbuatannya. Selain itu, dari 

pengurus LDK Nurul Fata ketika berada di kegiatan khususnya di acara 

majelis akan dipisan antara ikhwan dan akhwat agar pandangannya 

terjaga. 

d. Dilarang memposting foto dan video berdua dengan lawan jenis selain 

mahram di sosial media. Dalam menerapkan hal ini para anggota lebih 

menjaga dan juga dari pengurus LDK Nurul Fata akan memberikan sanksi 

apabila dari anggota ada yang melanggar. 

e. Dilarang berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa 
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adanya udzur syar’i. Penerapan para anggota dalam hal ini mereka 

manjaga terkecuali ada suatu keadaan yang mengharuskan untuk 

berboncengan seperti ada musibah kecelakaan dan sebagainya. 

f. Ikhwan dan akhwat LDK Nurul Fata harus berpakaian yang sesuai dengan 

syari’at Islam. Dalam penerapan hal ini para anggota lebih menjaga dalam 

hal berpakaian seperti akhwat menggunakan ciput agar rambut tidak keluar 

dari jilbab, handsock untuk melindungi pergelangan tangan agar tidak 

kelihatan, dan kaos kaki. Selain itu, ikhwan dan akhwat LDK Nurul Fata 

tidak diperkenankan untuk menggunakan pakaian yang ketat. Dan dari 

pengurus apabila ketahuan akan diberikan sanksi yaitu berupa nasehat dan 

teguran. 

Adapun pendapat dari anggota mengenai kebijakan organisasi LDK Nurul 

Fata dalam kehidupan pribadi yaitu: 

a. Istiqamah, kebijakan-kebijakannya yang awalnya saya biasa saja dalam 

berboncengan dengan lawan jenis, dan mengirim pesan ke lawan jenis. 

Ketika bergabung di LDK Nurul Fata itu seperti diri pribadi ini harus 

menjadi baik dan dari sini saya tidak pernah berboncengan. Dan dari 

kebijakan tidak boleh berboncengan dengan lawan jenis secara tidak 

langsung itu sama saja seperti menjaga saya dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. Selain itu kebijakan LDK Nurul Fata ini mengharuskan  3S 

(senyum,salam, dan sapa), itu membuat saya menerapkannya baik 

diorganisasi dan diluar organisasi.12 

                                            
12Wawancara dengan Istiqamah, Anggota, 18 Desember 2021 
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b. Munawwarah, lebih tahu cara membatasi diri antar lawan jenis baik dari 

segi berkomunikasi dan bergaul. Dulu terbiasa berkumpul dengan lawan 

jenis setelah bergabung untuk berkumpul pun jadi canggung karena 

adanya kebijakan yang melarang berduaan dan berboncengan lawan jenis. 

Dari kebijakan ini membuat saya menjadi lebih untuk menjaga diri dalam 

batasan bergaul.13 

c. Triany Safitry, menurut saya perubahan yang terjadi ialah dalam 

berpakaian menjadi lebih sopan, tata cara berbicara dengan orang yang 

lebih tua lebih terkontrol, tidak sembarang, dan saya lebih sering datang 

ke majelis-majelis ilmu. Dan kebijakan yang sangat berpengaruh bagi saya 

yang pastinya adalah kebijakan organisasi yang melarang untuk tidak 

memajang foto atau apapun dengan lawan jenis maupun berboncengan dan 

dari kebijakan yang ada juga saya merasa lebih mengontrol diri dalam 

bergaul dengan lawan jenis.14 

d. Nur Wakiah, perubahan yang sangat saya rasakan setelah masuk LDK 

Nurul Fata ialah saya menjadi pribadi yang menjaga diri dalam bergaul 

khususnya antar sesama jenis yang dulu dianggap biasa saja sekarang lebih 

menjaga, karena saya merasa kalau sudah masuk di LDK Nurul Fata harus 

bisa menjaga nama baik dan berprilaku layaknya oranng LDK Nurul Fata 

yaitu orang yang agamis. Selain itu kebijakan yang sangat berpengaruh 

                                            
 
13Wawancara dengan Munawwarah, Anggota, 18 Desember 2021 

 
14Wawancara dengan Trianiy Safitty, Anggota, 18 Desember 2021 
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dalam diri saya dalam hal berpakaian yang mengaharuskan perempuan 

LDK Nurul Fata menggunakan kaos kaki ketika berada di luar. Disitu saya 

merasa menjaga aurat itu penting.15 

e. Khoirunnisa, setelah saya bergabung di LDK Nurul Fata banyak sekali 

perubahan yang saya rasakan baik itu mengenai perilaku, tingkah laku, 

maupun yang lainnya. Misalnya saja seperti bershalawat, membaca Al-

Qur’an, beristighfar, dan lain-lain. Yang awalnya dilakukan hanya semata-

mata mengikuti kegiatan di organisasi, alhamdulillah sekarang menjadi 

terbiasa. Kemudian di LDK Nurul Fata juga diajarkan untuk saling 

menyapa dan bersalaman ketika bertemu sesama ikhwan/ sesama akhwat. 

Ketika bersama orang-orang LDK Nurul Fata saya juga merasa perilaku 

ini terjaga misalnya seperti adanya batasan antara ikhwan dan akhwat, 

terjaganya perkataan yang mungkin tidak baik untuk dikatakan, dan masih 

banyak lagi. Dan menurut saya semua kebijakan organisasi itu sangat 

berpengaruh,  karena dalam kebijakan tersebut baik untuk dilakukan. 

Kebijakan tersebut juga bermaksud untuk mengubah perilaku yang tidak 

baik, kemudian juga disesuaikan dengan syariat Islam dan pastinya juga 

tidak mengekang.16 

f. Muhammad Iqbal, perubahan yang sangat saya rasakan ketika masuk di 

LDK Nurul Fata ialah yang awalnya diri saya ini pendiam berkat adanya 

kegiatan silaturahmi baik antar pengurus atau senioran diri saya menjadi 

                                            
15Wawancara dengan Nur Waqiah, Anggota, 18 Desember 2021 
16Wawancara dengan Khoirunnisa, Anggota, 18 Desember 2021 



56 

 

lebih terbuka dan senang dengan bersilaturahmi. Dan kebijakan organisasi 

di LDK Nurul Fata peraturan yang berbasis Islam seperti tidak boleh 

berboncengan dan berduaan dengan akhwat itu yang sangat berpengaruh 

pada diri saya sehingga kebijakan organisasi yang meluruskan hanya LDK 

Nurul Fata, memang benar pada awalnya merasa terkekang namun lama-

lama kelamaan saya menjadi terbiasa dengan kebijakan tersebut dan lebih 

menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan.17 

Jadi, selain dari kegiatan LDK Nurul Fata yang bersifat agamis dan 

kebijakan organisasi ini pun sangat berpengaruh dalam pembinaan akhlak 

mahasiswa PAI. Sebab, secara tidak langsung setelah mereka masuk di LDK Nurul 

Fata para anggota dengan hati dan kesadarannya masing-masing merubah dari yang 

kurang baik menjadi lebih baik. Maka dari itu para anggota LDK Nurul Fata 

diharuskan menjadi pribadi yang agamis dan sesuai dengan syariat Islam. 

 

C. Analisis Data 

Penyajian data ini adalah hasil penelitian lapangan dengan teknik 

pengumpulan data yang telah ditetapkan yaitu teknik observasi wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian tersebut disajikan dalam penjelasan secara rinci dan 

terstruktur. Melalui penyajian data ini penulis akan mendeskripsikan tentang 

pembinaan akhlak mahasiswa PAI di LDK Nurul Fata Periode 2021. Untuk lebih 

jelasnya akan disajikan sebagai berikut: 

                                            
 

17Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Anggota, 18 Desember 2022 
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1. Program Kerja dalam Pembinaan Akhlak Mahasiswa PAI LDK Nurul Fata 

UIN Antasari Banjarmasin 

a. Program Kerja Rutin 

1) Majelis Maulid Habsy 

Majelis Maulid Habsy merupakan program rutin mingguan LDK Nurul Fata 

yang dilaksanakan setiap hari minggu pada pukul 19.00 atau setelah shalat maghrib 

dan acara tersebut cukup terlaksana dengan baik dan terjadwal secara sistematis 

karena merupakan kegiatan rutin LDK Nurul Fata. 

Sebelum memulai pemimpin majelis akan membaca istighfar sebanyak tiga 

kali, lalu membaca rawi simthud duror secara bergantian. Majelis Maulid Habsy 

merupakan program yang bagus sehingga kegiatan ini secara langsung bisa 

membuat mahasiswa dan mahasiswi menjadi terbiasa bershalawat. Majelis Maulid 

Habsy ini dilaksanakan di Mushalla Ar-Rahim Pal 6. Kendala yang dihadapi 

apabila pengurus lama datang ke mushalla. Maka yang biasanya yang memimpin 

ialah kaum mushalla itu sendiri. Dan umtuk yang memimpin orangnya itu-itu saja 

tidak ada pergantian dikarenakan banyaknya pengurus yang lama datangnya.  

2) Majelis Burdah 

Majelis Burdah merupakan program rutin LDK Nurul Fata yang dilakukan 

dua minggu sekali pada hari kamis pada pukul 20.00 atau setelah shalat isya dan 

acara tersebut cukup terlaksana dengan baik dan terjadwal secara sistematis karena 

merupakan kegiatan rutinitas. 

Sebelum kegiatan berlangsung pengurus akan menyiapkan alat terbang dan 

microphonen akan kegiatan majelis berjalan dengan lancar. Majelis Burdah LDK 
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Nurul Fata untuk yang memimpin yaitu dari pengurus dan dilakukan secara 

bergantian dari setiap bidang dan divisi. Pemimpin ketika majelis sudah mulai 

setiap bait dari burdah dibaca dan dilagukan dengan berbeda-beda iramanya 

sehingga membuat yang mendengarkan menjadi semangat dan nyaman ditambah 

dengan pukulan terbang yang harmonis. Majelis Burdah ini dilaksanakan di 

Mushalla Babul Jannah Bumi Mas pada malam kamis pukul 20.00 sampai pukul 

22.00 apabila ada kendalan dalam majelis burdah seperti pemimpinnya majelis 

burdahnya terlambat 15 menit datang karena ada halangan yang seharusnya majelis 

tersebut mulai dari pukul 20.00 jadi pukul 20.15. seharusnya kepada pemimpin 

majelis shalawat tersbut bisa digantikan sementara dengan yang lain. 

3) Kajian Diskusi Muslimah 

Kajian Diskusi Muslimah merupakan program rutin LDK Nurul Fata yang 

dilaksanakan dua bulan sekali dan dilakukan secara daring menggunakan applikasi 

g-meet, kajian ini cukup terlaksana dengan baik dan sudah terjadwal secara 

sistematis karena merupakan kegiatan rutinitas LDK Nurul Fata. 

Kajian diskusi ini menggali teori atau ilmu yang membahas tentang 

kemuslimahan seperti masalah haid, tata cara berhias yang sesuai dengan syariat 

dan lain sebagainya, dengan tema yang berbeda-beda setiap kali pertemuan. Dan 

pemateri sendiri ialah salah satu senioran LDK Nurul Fata seperti ustadzah 

Rahamtul Jannah dan ustadzah Mufidah. 

Sebelum memulai kajian diskusi moderator yang telah dipilih oleh pengurus 

akan memberikan salam terlebih dahulu dan memulai kegiatan dengan membaca 

basmallah dan saling menyapa antar audiens dan pemateri agar kajian ini berkesan 
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seperti silaturahmi. Kendala yang dihadapi kadang pengurus sulit dalam mencari 

ustadzah yang berkaitan dengan tema yang ditentukan. Seharusnya untuk pengurus 

bisa diskusikan terlebih dulu dengan pemateri tema yang akan dibawakan nanti. 

Selain itu, pengurus kekurangan dalam SDM yang mau ditunjuk menjadi moderator 

kajian. Seharusnya ketika anggota yang ditunjuk menjadi moderator agar dia mau 

seketika harus ada timbal baliknya antar pengurus dan anggota seperti akan 

mendapatkan sertifikat. 

4) Majelis Keislaman 

Majelis Keislaman merupakan program rutin mingguan LDK Nurul Fata 

yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali pada hari jumat dan dilakukan secara 

daring menggunakan applikasi g-meet pada pukul 16.00 tersebut cukup terlaksana 

dengan baik dan sudah terjadwal secara sistematis karena merupakan kegiatan 

rutinitas LDK Nurul Fata. 

Sebelum memulai rutinitas majelis keislaman akan ada yang memimpin dari 

pengurus dan akan menyapa pemateri dan pemirsa yang bergabung dalam g-meet 

dan dibuka dengan membaca do’a lalu mulai penyampain materi dan diakhiri 

dengan do’a kafaratul majelis. Untuk pengisi majelis keislaman LDK Nurul Fata 

ialah Ustadz Ahmad Husaini, M.Ag (Murabbi Asrama 4 UIN Antasari 

Banjarmasin) dan beliau adalah senioran LDK Nurul Fata. 

Materi yang disampaikan ustadz adalah menerangkan kitab Mawaizh 

Ushfuriyyah yang berisi tentang amalan serta kisah-kisah teladan dan hadits-hadits 

Rasulullah yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Waktu pelaksanaannya pada hari jum’at pukul 16.00 sangat ideal karena 



60 

 

diwaktu tersebut kegiatan-kegiatan mahasiswa lebih banyak berkurang. Selain itu 

majelis ini bagi yang mengikuti dapat menambah wawasan keilmuan agama dan 

serta ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat 

nantinya. Masalah yang dihadapi ketika selesai majelis keislaman tersebut tidak ada 

sesi tanya jawab bagi yang mengikuti sehingga sebagian ada yang tidak mengerti. 

5) Pelatihan Khutbah dan Ceramah 

Program ini sangat bagus dilaksanakan karena untuk mengasah bakat 

mahasiswa dan mahasiswi dan banyak sekali manfaat dari belajar khutbah dan 

ceramah ini. Untuk program pelatihan khutbah dan ceramah ini belum terlaksana 

dengan baik karena banyaknya pengurus yang sedang sibuk menjalani 

kewajibannya sebagai mahasiswa dan mahasiswi jadi untuk seluruh pengurus dan 

anggota harus bisa mengatur dan membagi waktunya antara organisasi dan 

perkuliahan. 

b. Program Kerja Besar 

1) Pondok Dakwah 

Pondok dakwah merupakan program kerja besar LDK Nurul Fata yang 

dilakukan sekali dalam kepengurusan, program ini sangat bagus untuk mahasiswa 

dan mahasiswi yang ingin menjadi anggota dari LDK Nurul Fata. Dengan pondok 

dakwah ini merupakan pintu utama untuk masuk dan bergabung dalam organisasi 

LDK Nurul Fata, ketika seseorang ingin bergabung dengan LDK Nurul Fata maka 

harus melalui dan mengikuti proses yang telah ada, baru setelah melalui proses yang 

ada maka seseorang tersebut sudah masuk dalam keluarga LDK Nurul Fata, di 

dalam pondok dakwah ini ada tiga kegiatan yang pertama mengajak seluruh peserta 
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untuk shalat berjamaah yang kedua khataman Al-Qur’an, yang ketiga memberikan 

materi keislaman yaitu ialah memberikan materi bagaimana menjadi kader dakwah 

yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits, program yang dilaksanakan LDK Nurul 

Fata ini segalanya yang berkaitan dengan organisasi, kegiatannya, programnnya 

berkaitan dengan dakwah. Program ini merupakan kader dakwah maka dari itu 

dinamakan program Pondok Dakwah.  

Selain itu calon anggota LDK Nurul Fata juga akan dibiasakan selama 

pondok dakwah untuk berpakaian yang rapi, berbahasa yang baik, sopan dan 

sebagainya. Dan dalam hal ibadah akan dibiasakan untuk shalat lima waktu 

berjama’ah, membaca Al-Qur’an, qiyamul lail atau shalat malam. Dan materi-

materi yang disampaikan berupa tentang akhlak seorang pengurus LDK Nurul Fata. 

Waktu pelaksanaannya rutin ketika penerimaan mahasiswa baru di Kampus 

UIN Antasari Banjarmasin, setelah masa orientasi mahasiswa oleh sebab itu pondok 

dakwah ini waktunya menyesuaikan sehingga belum ada waktu yang tetap kapan 

dilaksanakannya. 

2) Pesantren Ramadhan 

Pesantren Ramadhan merupakan program besar LDK Nurul Fata yang 

pelaksanaannya satu tahun sekali ketika bulan Ramadhan tiba dan diadakan di panti 

asuhan. Dalam kegiatan pesantren ramadhan pengurus akan dibiasakan untuk 

berbagi kepada anak-anak panti seperti berbuka puasa dan ada pula penyerahan 

pakaian dan sembako dari sumbangan yang telah dikumpulkann oleh pengurus. 

Namun terkendala dengan situasi pandemi, kegiatan ini tidak dapat dilakukan. 

3) Wisata Religi 
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Wisata religi adalah program besar LDK Nurul Fata yang dilakukan satu 

tahun sekali ketika masa libur kampus, wisata religi ini sangat bermanfaat bagi 

pengurus dan anggota agar mengetahui sejarah-sejarah agama serta menambah 

pengalaman tentang agama. Dan di wisata religi ini pengurus dan anggota 

berpergian bersama ke tempak makam-makam aulia Allah dan ke masjid yang 

mengandung nilai sejarah, selain itu juga di ajarkan bagaimana adab-adab ketika 

melakukan ziarah dan pengurus melakukan shalat berjama’ah bersama. Wisata 

religi ini memiliki berbagai macam kendala karena para pengurus kurang berminat 

dengan berbagai alasan seperti pulang kampung karena pelaksanaannya yang 

dilakukan ketika libur semester sedang berlangsung. 

Penulis juga menyimpulkan bahwa selama kegiatan program kerja LDK 

Nurul Fata berlangsung, para pengurus tetap melaksanakan shalat fardhu 

berjama’ah dan juga shalat sunnah yang lainnya. Dan juga ada beberapa program 

kerja tadi para pengurus membaca al-Qur’an dan mengkhatamkannya.  

 

2. Kebijakan Organisasi LDK Nurul Fata dalam Pembinaan Akhlak Mahasiswa 

PAI 

Kebijakan organisasi LDK Nurul Fata sangat baik untuk dilaksanakan dan 

ditaati karena banyak memberikan perubahan yang sangat besar bagi yang 

melaksanakan. Dan menurut ketua umum LDK Nurul Fata, akmad Fauzi 

pembinaan akhlak mahasiswa PAI yang sangat berpengaruh ialah dalam mentaati 

kebijakan organisasi LDK Nurul Fata. Selain itu, kebijakan ini membiasakan para 

mahasiswa dan mahasiswi untuk berprilaku baik, sopan dan santun, bahkan ketika 
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bertemu antar pengurus dan anggota, mereka diharuskan untuk saling menyapa dan 

bersalaman untuk menambah keeratan tali silaturahmi mereka. Dari kebijakan 

organisasi yang ada semua sangat berpengaruh. Namun, yang sangat berpengaruh 

bagi pengurus dan anggota menurut mereka ialah dalam hal bergaul, seperti 

dilarang berboncengan, duduk berduaan, menjaga pandangan, mengenakan pakaian 

yang menutup aurat, dilarang berbicara kotor dan kasar. Bahkan apabila ada yang 

melanggar kebijakan tersebut pengurus dan anggota akan diberikan sanksi yaitu 

berupa dinasehati bahkan sampai diberhentikan kalau apabila masih tetap 

melanggar kebijakan yang ada. Dan juga dari kebijakan organisasi ini seluruh 

pengurus dan anggota LDK Nurul Fata diharuskan mampu membaca Al-Qur’an 

sesuai makhrijul huruf dan hukum tajwid, hafal wirid pendek dan panjang, hafal 

surah adh-Dhuha sampai surah an-Nas, hafal doa-doa seperti doa selamat dan doa 

setelah selesai shalat fardhu, bisa shalat fardhu kifayah, membaca rawi, memimpin 

tahlil, doa arwah, dan haul dan membiasakan mengucap kata maaf, tolong dan 

terimakasih. 

Dalam hal mentaati kebijakan organisasi LDK Nurul Fata masih ada yang 

melanggar dan ada juga yang mentaatinya. Mereka merasa bahwa apabila sudah 

bergabung dalam keluarga LDK Nurul Fata harus berubah dan menjadi pribadi 

yang lebih baik yang sesuai dengan syariat agama Islam. Kendala yang dihadapi 

dari pengurus karena banyaknya anggota mereka tidak bisa senatiasa selalu ada 

untuk menegur dan menasehati. Namun sudah ditegaskan apabila ada yang 

melanggar akan diberikan sanksi. 

 


