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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Studi Islam atau Kajian Islam, dalam makna etimologis (bahasa), adalah merupakan terjemahan dari istilah Dirasah 

Islamiyah dalam Bahasa Arab, yang dalam studi keislaman di Eropa disebut Islamic Studies. Dengan demikian, 

Studi Islam (Kajian Islam) secara harfiah (bahasa) dapat dinyatakan sebagai “kajian tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan agama keislaman”, atau bisa dinyatakan sebagai “usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan 

agama Islam”. Ringkasnya, Studi Islam atau Kajian Islam secara bahasa dapat diartikan sebagai “kajian tentang 

hal-hal mengenai agama Islam”. Dan sudah barang tentu pangertian Studi Islam atau Kajian Islam dengan makna 

kebahasaan semacam ini masih bersifat sangat umum, dan oleh karena itu penting dilakukan pemaknaan secara 

terminologis atau istilah mengenai term Studi Islam atau Kajian Islam itu sendiri. 

Di Kalimantan Selatan, khususnya bagi masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang identik dengan Islam 

dan penduduknya dinilai religius. Kuatnya pengaruh Islam bagi masyarakat Banjar menyebabkan lahirnya beberapa 

produk hukum daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerahnya, dalam hal ini adalah 

lahirnya Peraturan Daerah yang bernuasa Syariah (Perda Syariah). Universitas Lambung Mangkurat sendiri adalah 

sebagai perguruan tinggi yang tertua di Kaliamantan Selatan, dimana terdapat beberapa pusat kajian di Universitas 

Lambung Mangkurat, namun belum ada pusat studi yang fokus kajiannya terkait dengan Islam. Islam selain sebagai 

identitas masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, dan masyarakat Banjar pada khususnya, juga 

merupakan satu keilmuan yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan masyarakat itu sendiri. 

 

Berangkat dari kondisi masyarakat Banjar yang sangat Islami tersebut, maka dirasa perlu untuk membentuk sebuah 

pusat studi pada Universitas Lambung Mangkurat yang fokus mengkaji tentang keislaman dan juga persoalan 

persoalan sosial kemasyarakatan. 

 

Tujuan 
 

Adapun yang menjadi tujuan dari perlunya dibentuk Pusat Studi Islam dan Kemasyarakatan di Universitas Lambung 

Mangkurat ini adalah karena pusat studi ini akan menjadi pusat studi Islam yang pertama di Kalimantan Selatan. 

Selain itu pusat studi ini dapat menjadi wadah bagi dosen-dosen ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki 

ketertarikan dan minat yang sama dalam mengkaji masalah keislaman dan juga persoalan-persoalan 

kemasyarakatan. 
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Sasaran 

 

Pendirian pusat studi ini menargetkan 2 (dua) sasaran, sebagai berikut : 

a. Civitas Akademika ULM sebagai target proses pembelajaran dan sekaligus menjadi pelaksana pengkajian 

pendidikan-penelitian-pengabdian-pengembangan keilmuan keislaman di Kalimantan Selatan, serta sebagai 

bagian dari upaya mensukseskan pencapaian visi dan misi Universitas Lambung Mangkurat. 

b. Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari peran aktif penguruan tinggi dalam memberikan bahan masukan dan 

kontribusi bagi pemerintah daerah, khususnya di bidang studi Islam dan kemasyarakatan. 

 

Ruang Lingkup Kegiatan / Program Kerja 
 

Ruang lingkup kegiatan pusat studi dibagi menjadi 5 (lima) kelompok utama, yaitu pendidikan, penelitian dan 

pengembangan keilmuan, dan pengabdian pada masyarakat. 

 

a. Pengkajian 

Melakukan pengkajian secara terprogram dan insidental mengenai suatu persoalan baik yang sedang menjadi 

perhatian masyarakat ilmiah maupun yang menjadi bahan perbincangan publik dalam hal keislaman. 

 

b. Pendidikan 

Menjadi salah satu penopang pelaksanaan visi dan misi pendidikan ULM. 

 

c. Penelitian dan Pengembangan 

Melakukan penelitian di bidang pemikiran dan persoalan sosial keislaman serta kemasyarakatan yang dilakukan 

secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan pihak luar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

sosial masyarakat Kalimantan Selatan. 

 

d. Pengabdian pada Masyarakat 

Menghasilkan produk jasa yang dapat diterapkan pada masyarakat sebagai bentuk pengabdian civitas akademika 

ULM. 

 

e. Publikasi 

Melakukan penerbitan jurnal secara berkala dan penerbitan buku di bidang keislaman dan kemasyarakatan. 
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Peran Pusat Studi Islam Dan Kemasyarakatan 

 

1. Visi 

“Mewujudkan Tata Kehidupan yang berwawasan lingkungan berdasarkan nilai-nilai keIslaman dan Kearifan 

Lokal” 

 

2. Misi 

a. Mengembangkan nilai-nilai keIslaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

b. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 

c. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Keislaman melalui Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

3. Peran 

Pusat Studi ini akan mengambil bagian pada 5 (lima) peran yaitu pengkajian, pendidikan, penelitian dan 

pengembangan, pengabdian, serta publikasi. 


