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CIREBON - Wujud apresiasi &s rdihan gestasi tirykat
nasional mahasiswa Junsan KPI IAIN Syekh Ndai Cireboq
Mukhamad A&ril Faisal disampaikan langsung oleh Ketua
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPD, Dr H Aan
Mobamad

Btrtnndin MA di Ruaryan

akhir pekan

Wakil Dekan III,

lalu

Pasalnlz, A&ril bedusil memih juara dua dalam Kompstlsi
Essay Pendidrlon'Iirbiyah Competition tingka nasional di
Universius Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1'ang

digelar bebenpa

*aktu lalu

Menurut Aan Mohamad Burhanudin, penghargaan ini
bertujuan untu( memotivasi mahasiswa yang lainnya,
khususnya dalam meningkatkan dan mengasah skill

yang dimiliki.
Sehing€a haraparmye mahasiswa lain juga bersemanga

untuk mampu magharun:kan jurusan Kommikasi dan
Penlaran Islam dengan pre$asi ydng ditorchka[
Penyerahan penghargaan ini jug4 hmt dihadid oleh saf
Jurusan Komunikasi dan Penyiann Islam, Ike Hirnatiyah
SEI serta Wakil Dekan III" DrAnwar Sanusi MAg.
Sernenhra itq saat mengenal lebih dekat siapa Mukhamad

Aftil rais,l, ternluta

s&sok beryrestasi ini adalah malusiswa
semeser 4 asal kelahiran Cirebixt.
Atas tq€han g€stasini" inr meujadikmnya sosok mahasiswa
berprestasi ahrur ini yang diapresiasi langrurg oteh pihak
jtnsan dam kampus.
"Sa1a sanga berslukur, kanna sap sendiri ti&k merryangla
pencamparannya bisa sampai di titik ini. Hal ini nerryakan
buki karke batrwa pimpinar juuse s{Ea m€agry€siasi dan
meadukung mahasiwa untuk berpre$asi" ucap A&il.
Adiljuga berpesau mahasiswa sekazrg hans berani sltow
W dan terus mengasah konampuan hingg pada al,lhimya
dapat menorbhkan be6agai prEstasi.
"Belaja di kelas saja belun cukr+, kib btxutt banfk \&"hu
rnnrk mengah shll di luqlsqar aiqrg pgrtombaaD inilah

kla dapit nengainh kernanpuan kit4" katan,". (wan)
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DIGANJAB PENGHABoAAN.l ahasiswa semester 4 KPI lAlN
Cirebon, MuklEmad Adnil meraih luara 2 dalam Komp€tisi
Essay Pendidikan Tarbiyah Competition tingtat nasional di
Universitas lslam ll€geri Sunan Kalii8ga Yogy8karta. Adnil
pun diganiar penghargaan dad pihak kampus.

