
PROFIL UKMF ISLAMIC DENTISTRY 2022



I. SEJARAH UKMF ISLAMIC DENTISTRY

UKMF (Islamic Dentistry) ID merupakan UKM di Fakultas Kedokteran Gigi

Universitas Jember yang bergerak dalam bidang kerohanian Islam yang berlandaskan

dakwah islamiyah ahlussunnah wal jama’ah. Semboyan dari ID adalah “Allah tujuan

kami, Muhammad tauladan kami, Al-Qur’an pedoman kami, dakwah jalan

kami”. ID berprinsip untuk melakukan pengabdian kepada Allah SWT dengan cara

berdakwah di jalan-Nya, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan

keadilan, menjaga dan menanamkan persaudaraan (Ukhuwah Islamiyah).

II. VISI UKMF ISLAMIC DENTISTRY

Memperjuangkan nilai nilai Islam di lingkungan insan akademis Fakultas Kedokteran

Gigi Universitas Jember untuk kemaslahatan umat yang berbasis kompetensi

akademik dan kesehatan.

III. LOGO DAN ARTI LOGO

ID memiliki logo yang bergambarkan bulan dan bintang serta tulisan Islamic

Dentistry serta, pita bertuliskan of Jember University. Bulan berwarna jingga dan

bintang berwarna merah melambangkan bahwa makna semangat Islam itu sendiri,

yaitu semangat pembaruan. Sebab, bulan selalu baru dan selalu tumbuh setiap hari.

Tulisan Islamic Dentistry berwarna hitam berarti melambangkan ID sebagai lembaga

dakwah kedokteran gigi yang kuat dan kokoh. Pita bertulisan of Jember University

melambangkan persatuan para kader dakwah untuk mewujudkan Universitas Jember

yang islami.



IV. ICON BRANDING ID 2022 DAN ARTINYA

Warna orange dari ICON ID 2022 melambangkan Islamic dentistry periode 2022

seperti sinar matahari yang memberi manfaat di seluruh bumi dan warna kuning

melambangkan kubah masjid Al-Aqsa yang berarti tidak lekang oleh peradaban.

Tulisan “BERSINAR’’ berwarna hitam adalah tagline kepengurusan UKMF ID

periode 2022 yang berarti Bersinergi, Amanah, Responsif yang menegaskan bahwa

UKMF ID selalu berprinsip untuk melakukan pengabdian kepada Allah SWT,

almamater, dan masyarakat dengan amanah dan responsif di segala dinamika

kehidupan serta selalu bersinergi.

V. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

No. Nama Program Kerja Deskripsi

1. SIDNI (Studi Intensif Dasar

Nilai Islam)

SIDNI merupakan program kaderisasi UKMF

Islamic Dentistry kepada pengurus baru meliputi

program kerja, kepengurusan, dan memfasilitasi

mahasiswa baru muslim yang ingin bergabung ke

dalam UKMF ID untuk meningkatkan keimanan,

memberikan materi pengenalan kepada calon

anggota UKMF ID mengenai gambaran program

kerja yang terdapat di UKMF ID oleh ketua

UKMF ID, Mengadakan kajian islami yang

ditujukkan kepada calon anggota baru UKMF ID

dengan materi pokok mengenai kepemimpinan

dalam islam, dan Mengadakan sharing session

tentang ID.

2. KALAMUKUM (Kajian

Islami Untuk Umum)

KALAMUKUM merupakan program yang

bertujuan untuk melatih pengalaman berorganisasi



dan pengalaman terjun ke masyarakat dalam

rangka pengabdian kepada masyarakat. Program

ini dibentuk karena skill ini sangatlah penting

dimiliki oleh anggota UKMF ID dengan sasaran

kegiatan adalah masyarakat umum dengan

mengundang pengurus dan anak-anak panti asuhan

sebagai penerimaan santunan yang dikumpulkan

melalui open donasi yang termasuk rangkaian

acara kajian tersebut.

3. IDyF dan lomba keislaman Kegiatan IDyF merupakan program kerja besar

tahunan UKMF Islamic Dentistry dengan

partisipasi seluruh pengurus ID berupa agenda

kajian. Selain itu, dalam mengembangkan potensi

mahasiswa di bidang keislaman, maka dibentuk

sebuah ajang lomba di bidang keislaman,

diantaranya LKTI Keislaman, cover sholawat, dan

festival Qur’ani.

4. FKG Bersholawat FKG bershalawat merupakan kegiatan eksternal,

yaitu meliputi seluruh civitas FKG Universitas

Jember dan masyarakat umum, yang diadakan

untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad

SAW,

5. Seminar Kewirausahaan Seminar kewirausahaan merupakan acara seminar

yang ditujukan kepada masyarakat umum dan

mahasiswa FKG Universitas Jember, khususnya

anggota UKMF ID. Dengan diadakannya kegiatan

ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa

entrepreneur yang kreatif, mandiri, dan inovatif

dengan sistem yang sesuai dengan syariat Islam

dan menghindari hal-hal yang sekiranya

menimbulkan kemudharatan.



6. KAJMIUM (Kajian

Muslimah Millenium)

KAJMIUM merupakan kegiatan berupa kajian

untuk muslimah yang bertujuan untuk membentuk

pribadi muslimah yang tangguh, memberikan

pemahaman tentang kemuslimahan sesuai dengan

syariat Islam, dan dapat melahirkan

generasi-generasi muslimah yang memahami

dengan benar tentang hakikat islam sebagai

pedoman dalam kehidupannya.

7. Peringatan Hari Besar Islam PHBI merupakan kegiatan untuk memperingati

hari besar agama islam seperti idul adha, isra’

mi’raj, maulid nabi, Nuzulul Quran, dan

Peringatan 1 Muharram

VI. DOKUMENTASI KEGIATAN

STUDI INTENSIF DASAR NILAI ISLAM 2022



KAJIAN ISLAMI UNTUK UMUM DAN OPEN DONASI 2022 BERSAMA GUS ALI

ZAINAL ABIDIN (MUI JAWA TIMUR)

KAJIAN MUSLIMAH MILLENIUM 2022 BERSAMA NING IMAS

FATIMATUZZAHRA (PONPES LIRBOYO)



KHATMIL QURAN DAN BUKA PUASA BERSAMA DALAM RANGKA

MEMPERINGATI NUZULUL QUR’AN 2022 DI MASJID ARRAYAN FKG UNEJ


