
 

FKMI UNIVERSITAS PAKUAN 

proudly presents: 

 



 Mahasiswa adalah sebuah entitias pemuda yang memiliki potensi 

besar dalam membangun sebuah peradaban. Mempunyai daya pikir 

serta tingkat kreatifitas yang tinggi dalam mencetak generasi era 

keemasan 

 Terbukti ketika zaman Rasulullah SAW para pemuda mempunyai 

semangat yang kuat dalam mengemban dan menyebarkan risalah Islam 

hingga berdirinya Peradaban Islam lebih dari 1300 tahun 

 Namun berbeda dengan saat ini, dimana mahasiswanya terbawa 

arus pergaulan kampus yang hedonis dan membuat mahasiswa berfikir 

sempit, individualis dan pragmatis. Bahkan adapula mahasiswa yang 

tidak memiliki tujuan yang jelas dalam menjalani kehidupannya 

 Itulah ciri mahasiswa yang tidak punya jati diri sebagai seorang 

pemuda dan seorang muslim 

Bagaimana seharusnya peran kita sebagai Mahasiswa Muslim? 

 

 Hadirilah acara : 

Basic Islamic Leadership Training 2016 : “WHO AM I?”  

 Sabtu, 5 November 2016 

 08.00 - 14.00 WIB 

tel:08001400


 Ruang Aula Gedung Mashudi Lt.3A 

 Bersama : Ust. Nurudin Zanki (Trainer & Motivator Nasional)  

 Acara yang akan memberikan arahan serta petunjuk kepada 

mahasiswa dengan cara melatih pola fikir dan pola sikap islami,  

sehingga dapat menemukan jati dirinya dan meningkatkan kualitas 

mental kepemimpinannya. Sehingga mahasiswa dapat kembali 

mendapatkan identitas dan kehormatannya sebagai Agen perubahan 

dan pencetus peradaban. 

 

 Pendaftaran : 

[Mahasiswa UNPAK] : BILT2016_Nama_Fakultas_Jurusan_Semester 

[Mahasiswa UMUM] : 

BILT2016_Nama_Fakultas_Jurusan_Semester_AsalKampus 

 Kirim ke : 

 Laki-laki : 0856 9367 6622 

 Perempuan : 0858 8574 9521 

 HTM : 

Rp 20.000,- (Unpak) 

Rp 25.000,- (Umum) 

tel:085693676622
tel:085885749521
tel:20000
tel:25000


Fasilitas : 

 Snack   Makan Berat    Sticker    Sertifikat 

 Doorprize     Ilmu yang bermanfaat     Teman baru 

- Kunjungi stand BILT FKMI di Samping Gedung B Ekonomi. 

- Untuk mengisi Formulir Pendaftaran dan Pembayaran tiket. 

* Atau melalui : 

 TRANSFER KE : 

No.rek : 7073 7724 21 

Bank Syariah Mandiri 

A/n : Tri Rahmat Ariefiyanto 

 

 PROMO Minggu ini :  

Dapatkan potongan 50% Harga tiket untuk yang bisa mendatangkan 5 

orang ke acara BILT 2016  

Catatan : Promo terbatas sampai Hari Sabtu, 22 Oktober 2016 

 

 

tel:7073772421

