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Unpak - Sebagai upaya peningkatan mutu institusi, Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Azhar, 

Kota Lubuklinggau ajak puluhan santri studi banding ke Universitas Pakuan (Unpak), Sabtu, 

24 Desember 2022. 

Studi banding yang dilakukan sejumlah pimpinan, tim dan santri Al-Azhar Kota 

Lubuklinggau ini dalam rangka bersilaturahmi dan untuk mengenal lebih dalam tentang 

kampus Unpak. 

"Kita bisa bersilaturahmi, semoga dari sini ke depan banyak kegiatan yang bisa 

dikolaborasikan dan mengembangkan kerja sama," kata rektor Unpak, Prof., Dr., rer pol., Ir., 

H., Didik Notosudjono. M.Sc. 

Prof. Didik menyambut baik kedatangan rombongan Pondok Pesantren Al-Azhar, Kota 

Lubuklinggau di kampus Unpak. Beliau berterima kasih kepada para santri yang sudah 

berkunjung melakukan studi banding. 

Sementara itu, Rektor IAI Al-Azhaar, Dr. KH.AH. Mansur., SE.M.Pd.I, mengatakan bahwa 

dia sangat bangga karena mendapat sambutan baik dari Unpak.  



"Berbangga pagi ini bisa diterima oleh rektor Unpak, semoga diberi Rahmat serta diberi 

keberkahan oleh Allah SWT," ucapnya. 

Rektor IAI Al-Azhaar menuturkan, sebagai rektor dia mengucapkan ribuan terima kasih 

kepada Unpak yang telah menyambut kedatangannya.  

"Mendapat respon yang cepat dari Unpak ini adalah budaya yang bagus dan terpelihara," 

ujarnya. 

Beliau menjelaskan, bahwa mengajak santri-santri melakukan studi banding, yakni adalah 

sebuah tradisi untuk meningkatkan minat para santri untuk bisa melanjutkan pendidikan di 

perguruan tinggi. 

"Para santri dibawa agar memiliki ketertarikan kepada perguruan tinggi yang telah 

dikunjungi," katanya. 

Menurutnya, pendidikan merupakan sebuah hal yang penting untuk menjalankan sebuah 

kehidupan. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar seluruh santrinya bisa melanjutkan ke 

perguruan tinggi, minimal ke strata satu (S1).  

Pada kesempatan itu, dengan didampingi oleh Kepala Humas dan Promosi Unpak, para santri 

tersebut diperkenalkan secara lebih dalam mengenai salah satu kampus swasta terbaik di Kota 

Bogor ini. 

Selain itu, pengelola dan dosen-dosen dari IAI Al-Azhaar yang turut mendampingi, diberikan 

bimbingan teknis terkait penulisan karya ilmiah oleh tim dosen pascasarjana Unpak.  

*Galeri kegiatan : 

- https://drive.google.com/drive/folders/1R-VbhzUXotCy05kqKpf8UJrErb30F58_ 
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