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Selayang Pandang :
LDK-MKMI (Lembaga Dakwah Kampus Majelis Kajian Mahasiswa Islam) adalah salah satu Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Universitas Trunojoyo Madura yang sebelumnya bernama UKKI
(Unit Kegiatan Kerohanian Islam). Adanya perubahan nama menjadi LDK-MKMI adalah sejak
perubahan status universitas dari swasta ke negeri yang dulunya Universitas bangkalan
menjadi Universitas Trunojoyo Madura Madura. Terhitung sejak waktu itu, tanggal 10 Juli 2001
LDK-MKMI berdiri hingga kini yang sudah mencapai umur ke-10. Seperti namanya, LDK-MKMI
bertugas untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa di bidang agama Islam, mulai dari
qiro'ah, kaligrafi, nasyid Islami. Dan juga merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk
memperdalam dan mempertajam pengetahuan keislamannya.

Visi dari LDK-MKMI adalah Membentuk Peradaban Kampus Universitas Trunojoyo Madura
yang Madani. Dengan misi (1). Menanamkan nilai-nilai islam dari berbagai media (kajian,
seminar, buletin Islam, website dan multimedia lainnya); (2). Memperkuat Basis Sosial; (3).
Mengoptimalkan struktur dan manajemen keorganisasian. Selain itu LDK-MKMI periode 2011
memiliki target jangka pendek kita, yaitu “LDK-MKMI Go To Standarisasi LDK Nasional” yang
merupakan sebuah proses akselerasi untuk menyesuaikan dengan LDK-LDK lain se Indonesia,
dari Struktur, Sistem Pengkaderan, Administrasi LDK, bahkan mekanisme dan alur kerjanya.
Kita juga mempunyai jargon “Dakwah Untuk Semua Golongan”.

Terhitung pada tanggal 3 Desember 2010 LDK-MKMI beranggotakan, 65 mahasiswa angkatan
2010, 65 mahasiswa angkatan 2009, dan juga 80 mahasiswa angkatan 2008 dari berbagai
jurusan, serta beberapa mahasiswa dari angkatan 2007 sebagai pengurus.
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Beberapa mimpi sudah kita rangkai bersama-sama. Diantaranya, selama kepengurusan 2011
ini, kita berencana menggairahkan dakwah kampus dengan berbagai acara yang mengundang
minat mahasiswa untuk senang belajar islam. Berbagai acara kreatif sudah kita susun
sedemikian rupa. Bahkan, untuk menambah semangat para pejuang dakwah dan melahirkan
empati kepada seluruh civitas akademika, kita memiliki tag line “Dakwah Itu Kereen”. Kita
benar-benar ingin menyulap paradigma yang mengatakan bahwa dakwah itu berat, beban
penuh dengan lika-liku, menjadi dakwah yang menyenangkan. Baik menyenangkan untuk diri
sendiri, atau menyenangkan orang lain.

Kita juga ingin memperkenalkan kepada semua civitas akademika yang masih belum
menyentuh dakwah, agar mereka lebih mengenal bahwa Islam itu tidak kolot. Islam ternyata
memiliki peradaban yang sangat luar biasa indah yang harus kita perjuangkan.

Harapan dari kami adalah apa yang menjadi tujuan kita bersama bisa terwujud, untuk tetap
menjaga nama baik Universitas serta mempertahankan citra baik madura sebagai “Pulau
Santri”
.
Membuat dinamika kampus yang positif, serta membentuk setiap pribadi muslim civitas
akademika kian bersinar dengan pengaplikasian nilai-nilai Islam disetiap aktivitas
kehidupannya. Semoga apa yang sudah kita niatkan bersama bisa mendapatkan ridho dan
berkah Allah SWT.
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