
 

SOP KEGIATAN TDI  

SEMESTER GASAL 2022-2022 

Tafaqquh fii Diinil Islam (TDI) merupakan kegiatan untuk memperdalam 

ilmu agama Islam bagi para mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pendidikan 

Agama Islam. Kegiatan TDI ini terintegrasi dalam perkuliahan Pendidikan Agama 

Islam yang bernilai 1 SKS perkuliahan. 

 Adapun ketentuan umum pelaksanaan TDI diantaranya: 

1. Mahasiswa kampus I dan II mengikuti kegiatan TDI di Masjid Al-Hikmah UM, 

sementara mahasiswa Kampus III mengikuti kegiatan TDI di Kampus III. 

2. Peserta TDI mengikuti kegiatan TDI Kuliah Umum,  Bimbingan Baca Al-

Qur’an (BBQ), dan Bimbingan Ibadah (BI) setiap sabtu dua pekan sekali 

sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk kegiatan BBQ dan BI ditambah 

waktu lain sesuai dengan kesepakatan antara mentor dan mahasiswa binaan, 

dengan total pelaksanaan BBQ dan BI 12 kali pertemuan. 

3. Peserta diwajibkan datang sebelum pukul 08.00 WIB, dan melakukan presensi 

terlebih dahulu di meja presensi. Meja presensi putri di sebelah timur 

masjid dekat FT, sedangkan meja presensi putra di sebelah utara 

masjid dekat FIK. Peserta akan mendapatkan stempel kehadiran dan 

stempel tanggal jika hadir sebelum pukul 08.00 (waktu TDI). Setelah jam 

08.00 WIB sampai 15 menit setelahnya maka akan diberi stempel 

TERLAMBAT, dan masih diperbolehkan mengikuti kegiatan TDI. Namun, 

setelah pukul 08.15 WIB, maka peserta tidak mendapatkan stempel, yang 

menandakan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan TDI pada hari itu, dan 

DIWAJIBKAN mengganti pertemuan di pekan depan untuk pertemuan Kuliah 

Umum. Sementara itu, untuk kegiatan BBQ BI di hari sabtu wajib diikuti. 

4. Bagi peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan TDI sesuai jadwal, maka 

harus menyertakan surat izin yang ditandatangani oleh dosen PAI sesuai 

format yang tersedia. Adapun format surat izin dapat diunduh di: 

https://bit.ly/Izin-TDI. Surat izin ini wajib di cetak dan di kumpulkan di 

meja presensi saat waktunya mengganti pertemuan TDI. Adapun  

5. Setelah serangkaian kegiatan TDI telah selesai, peserta melakukan presensi 

kepulangan di meja presensi untuk mendapatkan stempel. 

https://bit.ly/Izin-TDI


 

 

Rincian agenda pelaksanaan TDI di hari sabtu dijabarkan sebagai berikut: 

I. KEGIATAN SHALAT DHUHA DAN MEMBACA AL-WAQI’AH 

1. Sholat Dhuha (08:00-08:15) 

a. Dilaksanakan minimal 2 rokaat 

b. Membaca do’a setelah sholat dhuha 

2. Membaca Surat Al-Waqi’ah (08:15-08:30) 

II. KEGIATAN KULIAH UMUM DAN CERAMAH AGAMA 

1. Mahasiswa mengikuti kuliah umum sebanyak 7 pertemuan dari 14 

pertemuan yang telah terjadwal. (file jadwal TDI semester gasal 

2022/2023 dapat dilihat di http://asc.ukm.um.ac.id/jadwal-kegiatan-

tdi-semester-gasal-2022-2023/)   

2. Mahasiswa wajib merangkum materi kuliah umum yang telah 

disampaikan pemateri minimal 1,5 halaman di buku tulis masing-

masing disertai bukti stempel dari panitia teknis kegiatan TDI. Bukti 

resume KU yang terstempel dilaporkan setiap pekan kepada dosen dan 

diunggah melalui Sipejar course MK PAI masing-masing offering.  

 

III. KEGIATAN BIMBINGAN BACA AL-QUR’AN (BBQ) 

1. Kegiatan BBQ dilaksanakan dengan bimbingan mentor sesuai dengan 

mentor yang telah ditentukan oleh pengurus TDI pada kelasnya 

masing-masing. 

2. Kegiatan BBQ dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan atau 

pembinaan, setiap minggu minimal 2x pertemuan (pada hari Sabtu dan 

di luar hari Sabtu) dan maksimal 3x pertemuan 

3. Kegiatan BBQ pada hari Sabtu dilaksanakan secara luring sesuai jadwal 

ganjil dan genap mulai dari pertemuan pekan perkuliahan ke-3 sampai 

pada pertemuan perkuliahan ke-12 

4. Kegiatan BBQ pada hari Sabtu dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB– 

masuk waktu dhuhur 

5. Jadwal pelaksanaan kegiatan BBQ di luar hari Sabtu merupakan hasil 

dari kesepakatan mentor dan mahasiswa pada setiap kelompok 

6. Kegiatan BBQ di luar hari Sabtu dilaksanakan secara luring, sesuai 

http://asc.ukm.um.ac.id/jadwal-kegiatan-tdi-semester-gasal-2022-2023/
http://asc.ukm.um.ac.id/jadwal-kegiatan-tdi-semester-gasal-2022-2023/


 

kesepakatan mahasiswa dengan mentornya masing-masing dan 

bertempat di dalam area Universitas Negeri Malang 

7. Mahasiswa akan dikelompokkan berdasarkan hasil pretest yang 

dilakukan oleh dosen pada pekan pertama perkuliahan 

8. Mahasiswa wajib meminta untuk di presensi di setiap pertemuan 

dengan mentor 

9. Mahasiswa wajib izin kepada mentor (dengan alasan yang jelas) apabila 

tidak dapat hadir untuk mengikuti kegiatan BBQ-BI (selambat-

lambatnya 3 hari sebelum kegiatan dilaksanakan) 

 

IV. KEGIATAN BINA IBADAH (BI) 

1. Kegiatan BI dilaksanakan dengan bimbingan mentor sesuai dengan 

mentor yang telah ditentukan oleh pengurus TDI pada kelasnya 

masing-masing 

2. Kegiatan BI dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan atau pembinaan, 

setiap minggu minimal 2x pertemuan (pada hari Sabtu dan di luar hari 

Sabtu) dan maksimal 3x pertemuan 

3. Kegiatan BI pada hari Sabtu dilaksanakan secara luring sesuai jadwal 

ganjil dan genap mulai dari pertemuan pekan perkuliahan ke-3 sampai 

pada pertemuan perkuliahan ke-12 

4. Kegiatan BI pada hari Sabtu dilaksanakan mulai pukul 11.00 WIB–

masuk waktu dhuhur 

5. Jadwal pelaksanaan kegiatan BI di luar hari Sabtu merupakan hasil dari 

kesepakatan mentor dan mahasiswa pada setiap kelompok 

6. Kegiatan BI di luar hari Sabtu dilaksanakan sebanyak 1x pertemuan 

pada setiap pekan 

7. Kegiatan BI di luar hari Sabtu dilaksanakan secara luring, sesuai 

kesepakatan mahasiswa dengan mentornya masing-masing dan 

bertempat di dalam area Universitas Negeri Malang 

8. Mahasiswa akan dikelompokkan berdasarkan hasil pretest yang 

dilakukan oleh dosen pada pekan pertama perkuliahan 

9. Mahasiswa wajib meminta untuk di presensi di setiap pertemuan 

dengan mentor 

10. Mahasiswa wajib izin kepada mentor (dengan alasan yang jelas) apabila 



 

tidak dapat hadir untuk mengikuti kegiatan BBQ-BI (selambat-

lambatnya 3 hari sebelum kegiatan dilaksanakan) 

11. Mahasiswa membuat Jurnal Ibadah yang dilaporkan setiap bulan 

kepada dosen. (Format Jurnal Ibadah dapat diunduh di: 

https://s.id/JurnalLaporanIbadah) 

 

 

 

 

https://s.id/JurnalLaporanIbadah

