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FUSHPI Melesat – Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUSHPI) UIN Raden Fatah Palembang
Bersama Fakultas Sains Kemanusiaan (FSK) UPSI Malaysia, mengadakan Webinar Internasional antar
Mahasiswa ke-4 (Empat) dengan tema “Implementation of Rasulullah's Leadership Values: Various
Perspectives (Implementasi Nilai Kepemimpinan Rasulullah: Berbagai Persfektif)” secara daring melalui
aplikasi Zoom Cloud Meetings. (18/5/2022)
Webinar Internasional ini diikuti oleh ratusan peserta, mulai dari Dosen, Ilmuwan, peneliti, serta
mahasiswa dari berbagai universitas dan institusi di berbagai derah didalam maupun luar negeri.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Ris’an Rusli,
MA, dalam sambutannya beliau mengucapkan taqabbalallahu Minna wa minkum taqabbal ya karim
Mohon maaf lahir batin atas nama fakultas dan pribadi atas berbabagai kekurangan selama ini,
alhamdulillah setelah Hari Raya Idul Fitri ini kita bisa tetap melanjutkan kerjasama dengan FSK UPSI
Malaysia, kami memprediksi dan berharap mendapatkan potensi-potensi yang luar biasa dari para
pelajar mahasiswa ini, dan mengembangkan potensi dalam webinar ini. Pada waktunya nanti insyaAllah
kita akan mampir berkunjung ke-Malaysia dan sebaliknya kawan-kawan dari Malaysia pun bisa akan
berkesempatan berkunjung ke UIN Raden Fatah Palembang. Dalam Kegiatan ini, kita memberi
kebebasan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang digambarkan dalam sebuah tema
Implementation of Rasulullah's Leadership Values: Various Perspectives kita belajar kepemimpinan
Rasululah, mencoba menerapkannya dalam kehidupan kita sekarang. Insyaallah ini tidak hanya sebatas
penyampaian pikiran dari para Mahasiswa tapi juga ini akan dilanjutkan dengan artikel jurnal yang
akan dipublikasi.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dari masing-masing perwakilan Mahasiswa dengan
dipandu Nunsiha Kahbi mahasiswa Prodi ILHA Fushpi UIN Raden Fatah sebagai Moderator. Terdapat 7
perwakilan Mahasiswa sebagai pembicara yaitu dari 3 orang dari mahasiswa Fushpi UIN Raden Fatah
Palembang yaitu M. Faqih Abrar (SAA), Dike Mandala Putra (AFI), Ardinal Wahyu Pamungkas (AFI) dan
4 orang dari FSK UPSI Malaysia yaitu Nor Azzarahton Abd Karim (JPI, FSK UPSI), MUHAMMAD
SYAMIL BIN SALLEHEN (JPI,FSK, UPSI), Muhammad Amiruddin Bin Abdul Jalil (FSK UPSI), Syazwan
Razaq (JPI, FSK, UPSI).
Timbalan Dekan FSK UPSI Dr. Abu Zarrin Hj Selamat,, dalam penutupan acara ini beliau mengucapkan
terimakasih kepada seluruh yang terlibat dalam acara ini yang telah konsisten menyiapkan dalam
melaksanakan kegiatan ini. Beliau berpesan kepada seluruh yang terlibat juga terkhusus mahasiswa
pelajar yang menjadi pembicara dalam acara ini demi masyarakat bisa bertanggung jawab membawa
misi rahmatan lil alamin.
Acara ini disiarkan langsung melalui channel youtube Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Raden Fatah, bagi yang tidak berkesempatan ikut dalam acara ini, bisa menyaksikan pada link berikut
ini : https://youtu.be/rfsNPIoyJ1E

