


  

 
SALAM REDAKSI !! 

Tahun 2020 menjadi tahun yang 

amat berat bagi seluruh dunia 

terkhususnya untuk masyarakat In-

donesia sendiri. Tepat pada akhir 

tahun 2019 kemarin, Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) mengu-

mumkan bahwa dinegara China te-

patnya di Wuhan terdeteksi virus 

baru yaitu Coronavirus Disease 

2019 (Covid-19). Di Indonesia un-

tuk pertama kalinya muncul kasus 

covid-19 pada awal Maret lalu. 

Joko widodo,  selaku Presiden Re-

publik Indonesia mengumumkan 

bahwa adanya kasus covid-19. 

mendengar kabar itu membuat 

masyarakat Indonesia panik. 

Dampak dari pandemi covid-19 ini 

bukan hanya ekonimi saja melain-

kan juga pada sektor pendidikan 

mulai dari sekolah dasar hingga 

menengah serta perguruan ting-

gipun terkena dampaknya. 

Mengenai hal ini Rektor UIN Raden 

Intan Lampung (UIN RIL) menge-

luarkan surat edaran tentang kuliah 

jaringan (daring).   
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Ke-

bijakan 

yang 

diedarkan 

oleh rektor 

membuat 

banyak 

kendala 

bagi pro-

gram kerja 

kami. Terlebih untuk mencari 

informasi, untuk mewawancarai 

narasumber pun kami alihkan via 

online untuk memutuskan rantai 

penyebaran covid-19 dan banyak 

agenda kegiatan yang tertunda 

atau bahkan dibatalkan. Sampai, 

kesulitannya komunikasi antar 

anggota.  

Karna terpisah oleh jarak dan juga 

susahnya sinyal.  

Dengan ini kami hadirkan terbitan 

pertama dalam bentuk daring.  

Disini kami akan memberikan in-

formasi seputar kampus. Dan juga 

dengan ini kami menjaga Produk 

Persma Raden  

Intan agar tetap eksis.  

Dalam terbitan kali ini kami 

mengajak civitas akademica untuk 

mengkritisi uang kuliah tunggal 

(UKT)  di UIN Raden Intan Lam-

pung (UIN RIL).  Dan mahasiswi 

psikologi Islam siding munaqosah 

secara daring untuk pertama kalinya. 

Serta bagaimana perjuangan seorang 

SA mencari jaringan agar tetap bisa 

ikut pembelajaran daring.   
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PENGURUS BARU 
DEMA-U UIN RIL 
Oleh : Satiya Andani 
 

RADEN INTAN - Pelantikan Dewan Eksekutif Maha-

siswa Universitas (DEMA-U) periode 2020 dilaksanakan 

pada Rabu (20/7) Rektorat Lantai III UIN Raden Intan Lam-

pung (UIN RIL).  

Pengurus baru DEMA-U secara resmi dilantik oleh Prof. 

Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D selaku Wakil Rektor III 

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dalam amanatnya 

beliau mengharapkan mahasiswa yang dilantik mampu 

membawa nama baik kampus dan berintegritas sesuai 

dengan slogan UIN RIL. 

“saya harap, untuk kepengurusan ditahun ini dapat bersiner-

gi dan berkolaborasi ditiap lininya agar roda kepengurusan 

dapat berjalan lebih baik dan menghantarkan UIN RIL lebih 

maju. Mampu membawa nama baik kampus, menjunjung 

nilai nilai agama, serta amanah dan loyal dalam mengemban 

tugas.” ujarnya didepan pengurus DEMA-U yang dilantik. 

Pelantikan ini tidak hanya dihadiri oleh DEMA-U sema-

ta, namun juga dihadiri oleh Kepala Biro Akademik Admin-

istrasi, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) Drs. Ju-

mari Iswandi,M.M., Kasubag Kemahasiswaan Devitha 

Anggun SE.,MM., Kabag Akademik dan Kemahasiswaan 

Dra. Farida, Wakil Dekan III selingkungan UIN RIL, Ketua 

SEMA-U beserta Perwakilan Pengurus Unit Kegiatan Ma-

hasiswa (UKM). Dalam berlangsung acara tersebut pihak 

universitas dan mahasiswa yang hadir tetap menerapkan dan 

mematuhi protocol kesehatan dalam pencegahan virus civid

-19. 

Devi Retniasih, Selaku ketua umum DEMA-U UIN RIL ter-

pilih mengharapkan setelah dilakukannya pelantikan DEMA-U  

UIN RIL 2020 bisa menjadi DEMA yang memberikan langkah 

awal yang baik untuk ormawa tingkat universetas kedepan. 

“seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya DEMA 

sudah lama vakum, selain itu saya juga memiliki harapan un-

tuk DEMA-U mampu menjadi ormawa intra yang senantiasa 

membawa ghirah perjuangan dan perlawanan mahasiswa ter-

hadap kebijakan yang tidak pro kepada mahasiswa. Setelah 

pelantikan ini kami selaku DEMA juga akan melakukan 

penyusunan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan sam-

pai masa akhir jabatan.” ujarnya. 

UIN RIL Bagikan 
Hand Sanitizer 
GRATIS! 
Oleh : Rilis Humas/Angle 

 

RADEN INTAN - UIN Raden Intan Lampung 

bekerja sama melalui prodi Pendidikan Biologi 

Fakuktas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) memproduksi 

dan membagikan hand sanitizer kepada mahasiswa 

dan masyarakat dilingkungan UIN RIL.  

Hand sanitizer dibagikan langsung oleh Rektor UIN 

RIL Prof.Dr.Moh Mukri,M.Ag kepada masyarakat 

yang sedang berolahraga dilingkungan kampus UIN 

RIL. Pembagian had sanitizer tersebut juga did-

ampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi 

Lampung Fahrizal Darminto dan Dekan FTK Prof. Dr. 

Nirva Diana, M.Pd.  

Rektor mengatakan bahwa “Pembuatan dan pemba-

gian hand sanitizer ini merupakan salah satu bentuk 

nyata dakam mencegah penyebaran coronavirus Dis-

ease 2019 (covid-19). Dan beliau juga menghimbau 

kepada warga kampus dan masyarakat khususnya di 

provinsi lampung, untuk menjalankan protocol 

kesehatan pencegahan penyebaran covid -19”. Tuturn-

ya. Dalam upaya pencegahan penyebaran covid -19. 

kampus UIN RIL ini juga sudah melakukan beberapa 

pencegahan penyebaran seperti telah melakukan 

perkuliahan dalam jaringan (daring/online), menunda 

kegiatan kegiatan yang melibatkan banyak orang, staf 

dan dosen melakukan pekerjaan dari rumah serta telah 

melakukan penyemprotan desinfektan dilingkungan 

kampus.  
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REKTOR UIN : 3 SKEMA KERINGANAN  

PEMBAYARAN UKT TERDAPAT PERSYARA 

TAN TERTENTU 
Oleh : RD 

 

RADEN INTAN - Menteri Agama Fachrul Razi 

Terbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 

515 tahun 2020 tentang keringanan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) pada Mahasiswa PTKIN atas 

dampak Pandemi corona virus desease 2019 

(covid-19).  

Hal itu merupakan jawaban dari banyaknya 

mhaasiswa PTKIN yang terkena dampak covid-19, 

dimana terdapatnya penurunan penghasilan dan 

tidak jarang perekonomian orang tua mahasiswa 

menjadi sulit.  

 

Prof. Dr. H. Moh Mukri M.Ag Rektor Universitas 

Islam Raden Intan Lampung (UIN RIL) menjelaskan bahwa hasil keputusan Kementrian Agama (Kemenag) tentang 

keringanan pembayaran UKT tersebut memiliki skema.  

“Hasil dari keputusan Kemenag yang menetapkan keringanan UKT diterapkan dengan tiga skema yakni pengurangan UKT, 

Perpanjangan waktu pembayaran UKT dan Angsuran UKT bagi Mahasiswa yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan 

Umum (BLU),” ujar Rektor UIN RIL.  Keputusan tersebut akan ditindak lanjuti dan akan diturunkan Surat Edaran Rektor.  

Rektor UIN RIL juga menjelaskan bahwa ketiga skema tersebut dapat diterapkan oleh mahasiswa UIN RIL dengan adanya 

syarat - syarat tertentu.  

“ketiga  skema itu dapat dilakukan dengan syarat syarat menunjukkan bukti terkait status orang tua, seperti meninggal dunia, 

terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengalami kerugian usaha yang failed, mengalami penutupan tempat usaha dan 

PELEPASAN MAHASISWA KKN-DR  

SECARA SIMBOLIS 
Oleh : Suci Nur Utami 
 
RADEN INTAN - Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh Mukri M.Ag melepas mahasiswa Kuliah Kerja 

Nyata Dari Rumah (KKN DR) tahun 2020 secara resmi (6/7). Pelepasan dilakukan secara simbolis dan virtual ditayangkan 

pada channel YouTobe dan fanpage Facebook UIN Raden Intan Lampung.  

Ditengah pandemi covid - 19, Rektor mengatakan bahwa KKN-DR merupakan pilihan yang tepat. Dia berharap maha-

siswa peserta KKN-DR dapat melakukan interaksi dan siraturahmi ke masyarakat dengan memberikan pencerahan atau 

mengedukasi tentang banyak hal seperti pendidikan, covid-19 dan moderasi beragama.  

“Mahasiswa bisa mengedukasi masyarakat atau belajar dari masyarakat. Timbal balik, tidak harus semua dari mahasiswa”, 

jelasnya.  
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Hasil interaksi dengan masyarakat 

nantinya dinarasikan menjadi 

laporan yang tertulis. Sekaligus 

untuk mengetahui paham paham 

keberagaman di masyarakat.  

“Jadi bisa merekam apa yang 

terjadi di tengah - tengah 

masyarakat. KKN ini juga untuk 

memotret keberagaman masyara-

kat dengan kacamata ilmu,” sam-

bung Prof. Dr. Moh Mukri, 

M.Ag. 

WAKIL REKTOR I DAN II, 

DEKAN DAN PIHAK 

LP2M MEMASTIKAN 

KKN-DR BERJALAN 

DENGAN BAIK 

 

Rektor juga meminta para pimpi-

nan khususnya Wakil Rektor I, 

Wakil Rektor III, Dekan dan 

Pihak LP2M untuk dapat men-

gontrol dan memastikan KKN-

DR berjalan dengan baik. “Bahwa 

KKN-DR ini terselenggara sesuai 

rencana. Jangan sampai kerja 

(KKN) dari rumah tapi imple-

mentasinya tidak berjalan. Ini 

harus menjadi perhatian kita 

semua”, pungkas Rektor dihada-

pan unsur pimpinan yang hadir 

pada pelepasan KKN-DR di ru-

ang seminar Rektorat. 

 

APA TEMA KKN TAHUN 

INI ? 

 

Tema yang diusung pada KKN 

tahun ini yaitu KKN-DR Berbasis 

Moderasi Beragama dalam Masa 

Pandemi Covid-19 Tahun 2020. 

Pada kesempatan yang sama, 

Kepala Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat (P2M) Supaijo,MH  

Menyampaikan bahwa 

KKN-DR ini merupakan 

upaya untuk mencegah 

penyebaran wabah Covid-

19. Disamping itu, KKN-

DR mengacu pada Surat 

Edaran Direktur Pendidi-

kan Tinggi Keagamaan 

Islam Kementrian Agama 

Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/

TL.00,04/2020 tanggal 3 

April 2020 Perihal Tindak Lanjut 

Edaran Direktur Jendral Pendidikan 

Islam Nomor 697/03/2020 dibidang 

Litapdimas  (Penelitian, Publikasi 

Ilmiah dan Pengabdian kepada 

Masyarakat) dan Surat Edaran Wakil 

Rektor Bidang Akademik dan 

Pengembangan Lembaga UIN RIL 

Nomor B-1000/UN.16/WR.1/

PP.009/04/2020 Tanggal 15 April 

2020 Tentang Kententuan KKN, 

PPL, PKL, PPS, PPI, Magang dan 

Penulisann skirpsi - tesis pada masa 

covid-19. 

4937 MAHASISWA DAN 

TERSEBAR DI 2654 DESA 

DI PROVINSI LAMPUNG 

Supaijo memaparkan KKN-

DR tahun 2020 diikuti oleh 4937 

Mahasiswa dan tersebar di 2654 

desa di Provinsi Lampung serta 

beberapa Provinsi lainnya. KKN 

dilaksanakan selama 40 Hari, 

Mulai 6 Juli hingga 15 Agustus 

2020. 

KKN-DR MEMILIKI 3 

KEGIATAN, APA SAJA ? 

KKN-DR dilakukan dalam 

bentuk tiga kegiatan yaitu ber-

basis media social, berbasis 

pengabdian dan berbasis 

keilmuan. Berbasis media social 

diantaranya membuat konten  

Dalam bentuk video dan infografis 

serta dipublikasikan melalui media 

social.  

Berbasis pengabdian bisa langsung 

berinteraksi dan mengedukasi 

masyarakat sedangkan berbasis 

keilmuan seperti membuat karya ilmi-

ah yang sesuai standar dan dapat 

dipublikasikan. Kegiatan - kegiatan 

tersebut menyangkut tentang moderasi 

beragama, covid-19, pendidikan, po-

tensi desa, dan keilmuan sesuai 

dengan prodi masing - masing peserta 

KKN.  

Dengan adanya KKN-DR ini ma-

hasiswa diharap dapat menjadi pionir 

dalam hal pengabdian dan dapat 

mengenalkan UIN RIL lebih dekat ke 

masyarakat.  

 KKN DI DESA SENDIRI DONG 

 KKN ( KULIAH KERJA NYANTAI ) 

 GAGAL PDKT SAMA ANAK PAK LU-

RAH. YANG SABAR YA :( 

 KKN MU DR ? HAHA MASI PENAK 

JAMAN KU TO ? 

Guyon sek.. 
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CEGAH COVID-19 MA-

HASISWA UIN RIL 

SIDANG MUNAQOSAH 

ONLINE 

Oleh : Aesyia Rahmatika 

 

RADEN INTAN - Mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama (FUSA) Universitas 

Islam Raden Intan Lampung 

(UIN RIL), melaksanakan Sid-

nag Munaqosah Online ini 

merupakan perdana karena 

untuk mencegah penyebaran 

wabah coronavirus disease 

(Covid-19). 

Sesuai dengan isi Surat 

Keputusan Wakil Rektor 1 

Bidang Akademik dan 

Pengembangan Lembaga No-

mor B-177.b/UN.16/WR.1/

KP.00.9/03/2020 perihal peru-

bahan atas surat B-177.b/

UN.16/WR.1/KP.00.9/03/2020 

tentang perkuliahan semester 

genap TA 2019/2020 Nomor 2 

yang berbinyi “Proses admin-

istrasi proposal (skripsi. Tesis, 

dan disertasi), seminar pro-

posal, proses bimbingan dan 

ujian skripsi agar diupayakan 

terlaksana secara online/daring 

dengan memakai media e-

learning atau media lainnya 

yang memungkinkan”. 

Amalia Zain mahasiswa 

prodi Psikologi Islam/FUSA 

adalah mahasiswa pertama 

yang melakukan siding Mu-

naqosah secara daring.  

 

“Kalau ditanya perasaan 

setelah Munaqosah, pasti 

semua orang merasa bahagia 

banget ya bisa mencapai 

ditahap ini termasuk saya pun 

begitu. Alhamdulillah sudah 

berhasil melalui proses yang 

paling kursial dalam dunia 

perkuliahan. Karena sudah 

banyak hal yang dilalui untuk 

sampai ditahap ini dengan 

penuh perjuangan dan juga 

kerja keras”. Ungkap Amalia 

Zain saat ditanya perasaannya 

mengenai siding online ini. 

Amalia juga menjelaskan 

bahwa Munaqosah Online 

maupun Offline sama saja, ia 

mengatakan “Pelaksanaan sid-

ing Munaqosah secara online 

ini sama saja seperti sidang 

secara offline, yang mem-

bedakan hanya tempat dan 

medianya saja. Dan lebih 

kepada kendala sebelum 

sidang yaitu kekuatan jaringan 

yang kurang mendukung”. 

Sidang Munaqosah ini dihadiri 

Ketua Prodi dan Sekretaris 

Prodi, Penguji 1, Penguji 2, 

Penguji 3 serta dihadiri oleh 2 

REKTOR KUKUHKAN 

WISUDAWAN SECARA 

DARING 

Oleh : Riski Dani Kusuma 

 

RADEN INTAN - Akibat 

Pandemi Covid-19 Rektor 

UIN Raden Intan Lampung 

(UIN RIL) kukuhkan 1000  

Wisudawan Periode I secara Daring 

melalui Aplikasi Zoom Meeting 

kemudian disiarkan langsung me-

lalui Chanel YouTobe dan Halaman 

Facebook FanPage UIN RIL. 

Dalam acara ini para wisudawan 

terdiri dari Program Sarjana dan Pas-

casarkana. Dimana datanya sebagai 

berikut : 

- Program Pascasarjana S3 sejumlah 

9 Wisudawan 

- Program Magister S2 sejumlah 16 

Wisudawan 

- Program Sarjana Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan (FTK) 475 Wisuda-

wan 

- Fakultas Syariah (FS) 143 Wisuda-

wan 

- Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama (FUSA) 71 Wisudawan 

- Fakultas Dakwah dan Ilmu Komu-

nikasi (FDIK) 94 Wisudawan 

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) 192 Wisudawan. 

Pada wisuda daring periode I ta-

hun ini, Wisudawan terbaik diraih 

oleh Elsah Fanisyah, Mahasiswi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

(FTK) Prodi Studi Manajemen Pen-

didikan Islam (MPI) dengan IPK 

3,91 dan predikat Summa Cumlaude. 

KAPRODI PPI 

WUJUDKAN KEINGINAN 

MAHASISWA TERKAIT 

PPL 

Oleh : Riski Dani Kusuma 

 

RADEN INTAN - Kepala Pro-

gram Studi (Kaprodi) Pemikiran 

Politik Islam (PPI) wujudkan 

keinginan mahasiswa dengan  
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PKL Mandiri di Badan 

Pengawas Pemilihan Umum 

(BAWASLU) dan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU).  

PKL Mandiri adalah PKL 

yang dikelola Mahasiswa 

secara mandiri, yang nantinya 

pihak Prodi hanya menye-

diakan Surat izin, Buku Pan-

duan dan Menentukan lokasi. 

PKL dilakukan dengan skema 

mandiri setelah perwakilan 

mahasisa mendatangi kepala 

prodi PPI untuk menerapkan 

PKL Mandiri.  

“Ada perubahan dari perwaki-

lan mahasiswa. Mereka 

menghadap untuk memberita-

hukan keinginan mahasiswa 

yang ingin PKL mandiri. 

Dengan disampaikannya 

keinginan tersebut maka PKL 

kolektif ditiadakan”. Ujar Tin 

Amalia selaku Kaprodi PPi 

saat dihubungi Via 

WhatsaApp.  

Kemudian Tin Amalia 

memberitahuan bahwa PKL 

jurusan PPI dimajukan di se-

mester 5, hal ini agar PKL 

bertepatan dengan moment 

Pilkada. “Namun meski PKL 

dilaksanakan disemester 5 

nilai tetap akan diinput pada 

semester 6 mendatang”. Tam-

bah Tin Amalia.  

PKL BAYAR 400 RIBU 

MAHASISWA “INI BEN-

TUK POLITISI JEBAKAN” 

Oleh : RDK 

 

RADEN INTAN - Mahasiswa 

Program Studi Pemikiran Politik 

Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama tanggapi hasil 

rapat Penguatan Kompetensi 

Lapangan (PKL) dan Magang 

secara Virtual Via Zoom Meet-

ing.  

Magang dan PKL adalah 

kegiatan kurikuler yang ber-

tujuan untuk memberikan pen-

galaman dan peluang kepada ma-

hasiswa agar mengenal masalah 

terkait dengan keahlian, secara 

teoritis dan praktis untuk 

pengembangan studi secara ilmi-

ah, karir dan peningkatan profe-

sionalisme kerja. Namun PKL 

tahun ini, kegiatan tersebut men-

jadi perbincangan yang mana 

hasil rapat tersebut mahasiswa 

diberikan dua opsi, yakni PKL 

Mandiri atau PKL Kolektif. 

Dengan penjelasan bahwa PKL 

Mandiri dengan ketentuan men-

gurus sendiri, pihak prodi hanya 

menyiapkan surat izin dan buku 

panduan. Jika PKL Kolektif, 

semua serba diurus oleh prodi 

dengan ketentuan biaya RP 

400.000 untuk Buku Panduan, 

Name Tag dan Dua Sertifikat. 

 

Salah satu Mahasiswa Prodi 

PPI semester 5 mengatakan 

“Menurut saya ini bentuk politisi 

jebakan, seolah menunjukan opsi 

yang mempermudah mahasiswa 

tapi harus mengeluarkan biaya, 

yang padahal kalo sesuai 

prosedur dalam buku pedoman 

akademik itu sudah clear atau 

dibilang pas.” ujar M salah satu 

mahasiswa PPI. 

Kemudian dijelaskan lagi oleh 

salah satu mahasiswa PPI 

“kemarin sudah ada perwakilan 

yang menghadap ke kaprodi 

mengenai biaya untuk PKL. 

Kaprodi PPI menanggapi bahwa 

hal itu sudah menjadi keputusan 

kampus, dari tahun kemarin juga 

seperti itu.”Kaprodi juga menga-

takan „Tanya saja kebagian keu-

angan kampus‟.  

Tanggapan tidak setuju dari 

salah satu mahasiswa PPI dan 

mereka menunggu keputusan 

Kaprodi mengenai PKL ini, yang 

mana sebagian mahasiswa setuju 

dengan adanya PKL Kolegtif.  

“kalo masalah dana saya kurang 

setuju. Karena memang itu bi-

asanya sudah masuk ke dalam 

UKT, dalam buku panduan 

akademik juga tidak tertera bah-

wa PKL ada pembayaran.” Ujar 

N salah satu mahasiswa PPI. 
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UIN RIL BERIKAN KUOTA 30 GB BAGI CIVI-

TAS AKADEMIKA PENGGUNA INDOSAT 

OOREDOO  
Oleh : Angle & Medol 

RADEN INTAN -  Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung (UIN RIL) mengeluarkan kebijakan kuota inter-

net gratis 30 GB untuk civitas akademika melalui provider 

Indosat Ooredoo. 

Proses pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 

yang menggunakan system kuliah dalam jaringan (Daring / 

Online), melalui beberapa aplikasi maupun situs seperti 

WhatsApp, E-learning, Zoom Meeting dan juga Google 

Classroom, membuat kampus UIN RIL menjajakan kerjasa-

ma dengan beberapa provider untuk meringankan beban 

kuota bagi mahasiswa.  

Dan saat ini UIN RIL telah menguarkan kebijakan bah-

wa provider Indosat Ooredoo telah resmi bekerja sama 

dengan UIN RIL, dan saat ini mahasiswa UIN RIL sudah 

dapat mengambil kuota sebesar 30 GB selama 30 hari dila-

man Aplikasi My IM3 untuk dipakai di E-Learning UIN 

RIL, http://elearning.radenintan.ac.id. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Hayatul Islam. S.E 

selaku Kepala Bagian Humas dan Informasi, yang menjelas-

kan bahwa “Program ini untuk menunjang kuliah jarak jauh 

yang menggunakan e-learning yang ada diportal resmi Uni-

versitas saja, tidak bisa yang lain. Dan kita ambil program 

ini dengan harapan bisa sedikit membantu kesulitan-

kesulitan teman-teman mahasiswa dan juga dosen.” jelas 

beliau. 

“Kebijakan kuota yang disediakan kampus sudah baik dan 

cukup membantu.” ujar Bima Alif salah satu mahasiswa 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. 

“Tapi baiknya, jangan hanya untuk provider itu saja dan jan-

gan terbatas pada satu situs yang digratiskan, karena yang 

dipakai bukan hanya situs e-learning UIN RIL saja, aplikasi 

lain seperti google classroom, zoom meeting dan sema-

camnya juga sebaiknya dibantu oleh pihak kampus,” harapan 

Bima untuk kebijakan Kampus. 

Menanggapi kecemasan mahasiswa yang mengatakan jangan 

hanya provider Indosat Ooredoo saja, Kepala bagian Humas 

dan Informasi menjelaskan bahwa saat ini memang baru 

Indosat dan yang lainnya masih menunggu. “Prinsipnya 

semua jaringan kita ajak kerjasama, yang sudah oke baru 

Indosat, yang lain masih menunggu,” ujarnya. 

Kepala Sub Bagian Humas dan Informasi ini juga men-

jelaskan bahwa memang sebelumnya telah memberikan free 

30 GB 30 Hari, namun sebelum UIN RIL bekerja sama kuo-

ta tersebut tidak dapat digunakan untuk akses ke portal UIN 

RIL. 

“Memang benar Indosat memberikan free 30 GB 30 Hari 

untuk akses aplikasi Ruang Guru, Zenius, Quipper dan lain-

lain serta akses gratis ke Universitas. Namun, sebelumnya 

Mahasiswa UIN RIL tidak akan bisa akses portal rad-

enintan.ac.id secara free dan mulai hari ini portal Universitas 

kita sudah bisa diakses secara gratis.” jelasnya.  
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MENTERI AGAMA RI KUNJUNGI MASJID UIN 

RADEN INTAN LAMPUNG  

Oleh : Irgi Riskiyadi 

RADEN INTAN - Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung mendapat kunjungan dari Menteri Agama Re-

publik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang 

disambut langsung oleh Rektor UIN RIL Prof. Dr. H. 

Moh Mukri, M.Ag beserta jajarannya. 

Menteri Agama RI, kepala kantor wilayah Kementrian 

Agama RI perwakilan Provinsi Lampung dan jajarannya 

langsung diarahkan oleh staf dan karyawan UIN RIL 

menuju ke masjid kebanggaan kampus hijau yaitu Masjid 

Safinatul Ulum.  

Rektor UIN RIL mendampingi secara langsung ke dalam 

Masjid sambil berbincang santai dengan Menteri Agama 

RI tersebut. Rektor menjelaskan beberapa hal mengenai 

sudut bangunan seperti Arsitekturnya, Kubah, Menara 

dan Progres pembangunan bahkan hingga sumber dana, “Masjid ini agak unik, karna tidak di danai oleh APBD/APBN ini dibiayai jurusan, 

karyawan, dosen dan infak. Pembangunan sudah hampir 90% tinggal menyelesaikan keramik dan menara, ini arsiteknya kita semua, pak” 

ujar Prof. Moh Mukri selaku Rektor UIN RIL.  

Disela - sela sambutannya ada hal penting yang disampaikan oleh Menteri Agama yaitu program-program dari kementerian agama 

salah satunya adalah Da‟I bersertifikat yang sudah diputuskan disidang cabinet bersama wakil presiden, “Kementrian Agama mempunyai 

program yang namanya Da‟I bersertifikat, yang sudah kami putuskan di sidang cabinet yang dipimpin Wakil Presiden RI.” 

Menteri Agama RI juga menyampaikan masjid sebagai symbol kerukunan, membangun islam yang Rahmatan Lil-Alamin maka harus 

sama-sama dijaga. Beliau juga berharap semoga masjid ini segera selesai, dan memuji tentang kekhasan masjid kebanggaan masyarakat 

UIN Raden Intan Lampung. “Saya senang bisa berada ditengah-tengah masjid yang sedang dibangun ini, semoga dalam waktu dekat bisa 

selesai. Kita bangga dengan masjid ini memang saya melihat dengan kekhasannya ya” ujar Menteri Agama RI. 

PELAKSAAN TES UM-PTKIN DITENGAN PAN-

DEMI COVID-19  

Oleh : Rilis Humas/Septiya Manda 

Pelaksanaan tes Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (UM-PTKIN) secara daring berjalan lancer. Hal ini terpantau pada 

hari pertama pelaksanaan UM-PTKIN . Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag yang hadir memonitor 

pelaksanaan tes ini mengatakan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. “Alhamdulillah (ujian daring) berjalan lancer. 

Meskipun ada sedikit kendala, khususnya dipeserta seperti kondisi sinyal,” ujarnya di Lab Komputer UIN RIL saat meninjau 

pelaksanaan UMPTKIN. 

Beliau menyampaikan, tes daring ini merupakan pertama dilakukan dilingkungan PTKIN. “Tes daring penerimaan mahasiswa 

baru ini juga pertama di Indonesia. Karena kondisi pandemi, kita (PTKIN) berupaya untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan 

melaksanakan tes secara daring agar tidak terjadi kerumunan massa,” lanjutnya.  

Tes UM-PTKIN berlangsung 3-6 agustus 2020 dan disediakan waktu untuk ujian susulan bagi yang mengalami kendala pada 7-10 

Agustus 2020. Ujian susulan tersebut dapat diikuti peserta bagi yang mengalami kendala seperti jaringan, bencana, sakit dan hal 

mendesak lainnya serta harus melaporkan pada aplikasi sapa.  

Jumlah peserta UM-PTKIN tahun 2020 yang terdaftar sebanyak 132.429 peserta. Tercatat 5866 peserta yang diawasi oleh panitia 

local UIN Raden Intan Lampung yang terbagi ke dalam 25 ruang ujian. Satu ruang terdiri atas 20 peserta dan perhari dilaksanakan 

sebanyak 3 sesi. Jadi satu hari sebanyak 1500 orang yang mengikuti ujian dari rumah.  
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POLEMIK KULIAH DARING DITENGAH PANDEMI  
TUNTUTAN BANYAK, MAHASISWA PENING, FASILITAS MINIM !!! 

Oleh :  Bunga Yunas  

Pendidikan yang baik  adalah pondasi dasar untuk 

membentuk manusia yang kompeten, jujur, ber-

tanggung jawab dan berkarakter mulia. Tak dapat 

dipungkiri lagi ada begitu banyak permasalahan 

pendidikan yang harus dihadapai oleh Negara 

Indonesia, seperti kurangnya fasilitas 

sekolah, minimnya kemampuan guru 

dalam mengajar, gajih guru honorer yang 

kecil, akses internet yang terbatas bahkan 

tidak ada sama sekali, serta siswa-siswi 

yang telah kehilangan akhlaknya. Oleh 

karena itu pendidikan karakter merupa-

kan hal terpenting dari kemajuan suatu 

bangsa, sebab pendidikan karakter akan 

menjadi salah satu unsur paling krusial  

untuk mengembalikan manusia pada 

kesadaran moralnya. 

Seluruh dunia berduka dengan muncul-

nya pandemi Covid-19 atau Virus Coro-

na, tahun 2019 lalu semua Negara mengalami 

kesedihan yang luar biasa, adanya virus jenis baru 

ini membuat beberapa Negara jatuh pada kemiski-

nan, di mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, 

sosial dan lain sebagainya. Mengulik problematika 

di bidang pendidikan, ada begitu banyak 

kekecewaan yang dirasakan oleh semua kalangan 

akademisi, terutama para pelajar yang kesulitan 

saat berhadapan dengan sistem pembelajaran secara 

„Daring‟.  

Banyak orang tua murid yang kesusahan ketika 

mengajari anaknya melalui „kelas online‟, para 

orang tua siswa mengeluh karena mereka tidak tahu 

banyak tentang dunia internet, anak-anak sekolah 

dasar hingga mahasiswa turut merasakan betapa 

repotnya belajar dari rumah seperti sekarang ini, 

hal ini tidak membuat siswa merasa tertantang 

untuk mengetahui berbagai macam ilmu, siswa 

hanya mengandalkan „Google‟ yang serba  

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung saat pandemi covid-19. Apalagi ketika 

perkuliahan dialihkan menjadi kuliah dalam jaringan (daring). Apalagi ketika daerah rumah yang minim jaringan membu-

at mahasiswa kesulitan dan dosen tidak meberikan toleransi. 

bisa, pada akhirnya membuat otak dipenuhi dengan 

kemalasan, karena teknologi yang canggih semua 

informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah.  

Masalah lainnya ialah kemampuan finansial yang 

beragam, tidak semua siswa/i memiliki dana yang 

cukup untuk membeli kuota, di masa sekarang ini 

semua serba sulit didapatkan, bahkan mendapat 

uang untuk makan sehari saja sudah Alhamdulillah. 

Belum lagi di daerah-daerah pedesaan yang mana 

koneksi internet tidak stabil dan membikin proses 

belajar-mengajar makin pelik, parahnya ada sebagi-

an siswa/i yang harus berjuang naik ke pohon, naik 

ke atap rumah demi mendapatkan  sinyal.  

Seorang Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung 

yang bernama Veni, Fakultas Tarbiyah, jurusan 

Pendidikan Bahasa Inggris yang juga turut merasa-

kan penderitaan saat belajar online memiliki be-

berapa keluhan yang ingin disuarakan. Veni tinggal 

di desa Kenali, Belalau Kabupaten Lampung Bar-

at , bahkan bisa dibilang wilayah rumah Veni yang 

jauh dari Kota menyulitkan gerak-geriknya untuk 

menuntut ilmu. Anak Ke-dua dari empat ber-

saudara ini lahir dari keluarga yang sederhana, 

Ayah Veni bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 

yang gajihnya tidak besar, semenjak pandemi Sang 

Ayah kesusahan untuk mencari Nafkah, Ibunya 

hanya ibu rumah tangga biasa, sedangkan ada 

empat orang anak di rumah yang harus dipenuhi 

kebutuhannya.  

Perjuangan demi mendapatkan sebuah nilai men-

jadi prioritas utama bagi Veni, dia terus berusaha 

untuk menaikkan performanya dalam belajar. 

Namun sangat disayangkan, ketidak-efektivan 

belajar secara daring menjadi penghambat per-

tama yang sangat menguji kesabaran Veni. Veni 

mengutarakan bahwa „ada banyak kendala 

yang harus dihadapi, seperti telepon genggam 

yang bermasalah, sinyal yang tidak dapat di-

prediksi, terkadang sinyal hilang dan Veni 

harus meminjam handphone milik temannya, 

dia terlalu sering merepotkan saudara dan 

teman-temannya, salah satu contohnya adalah 

„Ketika kelas di mulai, dan tiba-tiba daerah 

rumah Veni mati lampu, otomatis sinyal-pun 

sirna, Veni harus menunggu hingga satu jam 

atau bahkan tiga puluh menit, dia telat untuk 

absen, dia tidak dapat mengikuti kelas, dan 

yang paling menyakiti hati adalah sebagian 

dosne ada yang tidak memberikan toleransi‟. 

Veni ingin memvokalkan beberapa sarannya 

untuk pihak kampus. Semoga pihak kampus 

dapat mempertimbangkan usulan ini : Pertama, 

Memberikan keringanan biaya kuliah secara 

merata, sehingga tidak menyebabkan kecembu-

ruan sosial. Kedua, pihak universitas seharusnya 

memberikan dana untuk memfasilitasi belajar 

secara online dengan cara membelikan „kuota‟ 

internet. Ketiga, untuk para dosen agar tidak 

menggunakan aplikasi yang menguras kuota 

secara besar-besaran, seperti aplikasi zoom. Ap-

likasi zoom membutuhkan sinyal yang kuat dan 

kuota yang banyak. 

Walaupun begitu, Veni ingin mengucapkan 

„terima kasih‟ yang sangat mendalam kepada 

seluruh dosen yang telah membagikan ilmunya, 

meluangkan banyak waktunya demi mendidik 

para mahasiswa/inya. Semoga keadaan semakin 

membaik, sehingga proses belajar-mengajar dapat 

kembali normal dan dijauhkan dari segala kesu-

karan untuk menimba ilmu, Aaamiin. 
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AKBAR PANJI , JURU  BAHASA ISYARAT BAGI 

TUNA RUNGU  

Keluarlah dari zona nyaman. Kalimat itu seringkali 

menjadi cambuk untuk seseorang meraih hal yang 

lebih.   Dasar untuk menjadi besar bukanlah kemam-

puan, tapi kemauan yang besar adalah dasar untuk 

seseorang menjadi mampu”.  Seperti pemuda berna-

ma lengkap Akbar Repanji. Mahasiswa UIN Raden 

Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 

ini, kini menjadi Juru Bahasa Isyarat (JBI) 

Pemerintah Provinsi Lampung untuk sosialisasi 

pencegahan dan pelaporan informasi mengenai Covid

-19 bagi orang-orang tuli. 

Pemuda kelahiran Lampung Selatan, 24 Maret 2000 ini 

mengawali ketertarikannya pada bahasa isyarat sejak 

duduk di bangku kelas 3 SMK. Saat itu, Akbar mendapat 

tugas untuk membuat cover lagu. Untuk menambah nilai 

jual, alumni SMKN 1 Bandar Lampung ini mencoba 

membuat cover lagu namun diterjemahkan menggunakan 

bahasa isyarat. Belajar secara otodidak dengan  me-

manfaatkan YouTube, akhirnya Akbar mempelajari  lagu 

' Surat Cinta Untuk Starla ' dengan menggunakan bahasa 

isyarat dan mendapat nilai bagus dari gurunya. Merasa 

mendapat apresiasi, Akbar mulai merasa ' ketagihan ' dan 

penasaran dengan bahasa isyarat, hingga akhirnya ia mu-

lai mempelajari lebih jauh tentang bahasa isyarat dan 

semakin banyak membuat cover-cover lagu yang diter-

jemahkan dengan bahasa isyarat dan di-posting di Insta-

gram. 

Pada 23 September 2018, Akbar yang memiliki hobi 

 melihat  ini mengikuti kegiatan HBBI ( Hari Bahasa Is-

yarat Internasional) yang diadakan oleh GERKATIN 

( Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia ) 

Provinsi Lampung di Taman Gajah Adipura, Bandar 

Lampung . Awalnya, Akbar hanya berniat menjadi pe-

serta, namun ia mendapat DM untuk memintanya men-

jadi penerjemah diacara tersebut. " Niatnya jadi peserta, 

tapi malah jadi penerjemah. Itu karena mereka melihat 

postingan-postingan video music bahasa isyarat yang 

saya posting di Instagram,  ", ungkap Pemuda asal Ka-

rang Sari, Jati Agung Lampung Selatan itu.  

 

“Dampak pandemi membuat kita tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Aktivitas terhambat dan 

membuat  kita harus tetap dirumah saja. Namun berbeda dengan Akbar Panji dia tetap produktif dan menjadi 

juru bicara bahasa isyarat pada saat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan laporan mengenai 

covid-19.” 
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Bukan tanpa alasan Akbar menyukai dan terkesan dengan bahasa isyarat. Menurut Akbar, bahasa isyarat 

adalah bahasa yang unik, karena kita bisa berbicara tanpa mengeluarkan suara. Selain itu, dengan bahasa isyarat 

kita juga bisa berkomunikasi didalam air dan bisa berkomunikasi jarak jauh,  

Bergabung dengan organisasi sosial seperti GERKATIN dan SADILA (Sahabat Diffabel Lampung ), mem-

buat Akbar semakin dekat dengan orang-orang difabel, khususnya tuna rungu. Akbar semakin tahu kebutuhan 

dan keresahan mereka. Di tengah kondisi negara menghadapi Pandemi Covid-19, teman-teman tuli mengeluh 

dan resah karena tidak bisa menerima akses informasi. Oleh karena itu, Akbar bersama GERKATIN men-

gadvokasi pemerintah agar pemerintah mengetahui bahwa komunitas tuli membutuhkan penerjemah bahasa 

isyarat. Hingga akhirnya pemerintah dan dinas kesehatan  menyetujui dan menunjuk Akbar menjadi Juru Baha-

sa Isyarat untuk sosialisasi dan penyampaian laporan rilis covid-19, karena Akbar mampu menggunakan BI-

SINDO ( Bahasa Isyarat Indonesia ) dimana BISINDO merupakan bahasa sehari-hari tuna rungu. 

Menjadi penerjemah bahasa isyarat, tentu tidak seketika berjalan mulus. Akbar bahkan awalnya mendapat 

keraguan dari kakak dan temannya, namun seiring berjalannya waktu Akbar membuktikan kemampuannya. Ak-

bar sering tampil sebagai penerjemah bahasa isyarat di berbagai kesempatan, seperti Workshop Peduli Disabili-

tas Pringsewu, Milad SADILA ( Sahabat Diffabel Lampung),  membuat Akbar semakin dekat dengan orang-orang 

difabel, khususnya tuna rungu. Akbar semakin tahu kebutuhan dan keresahan mereka. Di tengah kondisi negara menghada-

pi Pandemi Covid-19, teman-teman tuli menge-

luh dan resah karena tidak bisa menerima 

akses informasi. Oleh karena itu, Akbar bersa-

ma GERKATIN men- gadvokasi pemerintah 

agar pemerintah mengetahui bahwa komunitas tuli membutuhkan penerjemah bahasa isyarat. Hingga akhirnya pemerintah 

dan dinas kesehatan  menyetujui dan menunjuk Akbar menjadi Juru Bahasa Isyarat untuk sosialisasi dan penyampaian 

laporan rilis covid-19, karena Akbar mampu menggunakan BISINDO ( Bahasa Isyarat Indonesia ) dimana BISINDO 

merupakan bahasa sehari-hari tuna rungu. 

Menjadi penerjemah bahasa isyarat, tentu tidak seketika berjalan mulus. Akbar bahkan awalnya mendapat keraguan 

dari kakak dan temannya, namun seiring berjalannya waktu Akbar membuktikan kemampuannya. Akbar sering tampil se-

bagai penerjemah bahasa isyarat di berbagai kesempatan, seperti Workshop Peduli Disabilitas Pringsewu, Milad SADILA 

( Sahabat Diffabel Lampung),  Rapat Kerja Nasional HWDI ( Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) di Hotel Horizon, 

Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2018, Colour Of  Disability, 

Hari Diskriminasi Nasional, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan disabilitas, serta yang sedang dijalani 

sekarang yaitu menjadi JBI ( Juru Bahasa Isyarat) Pemerintah Provinsi Lampung untuk sosialisasi pencegahan dan 

pelaporan informasi mengenai Covid-19 bagi orang-orang tuli.  

Memiliki motto hidup "Lebih baik menjadi disabilitas fisik yang membantu orang lain daripada menjadi disabilitas hati 

nurani dalam membantu orang lain", Akbar berpesan, " jangan lupa perduli pada penyandang disabilitas, ketika kita ber-

temu dengan mereka, jangan menunjukkan ekspresi seolah-olah mereka berbeda ". 

Jangan lupa perduli pada penyandang disabilitas, ketika 

kita bertemu dengan mereka, jangan menunjukkan ekspresi 

seolah-olah mereka berbeda  



 

PERSMA RI,  EDIS I  2020  
O P I N I O N  13 

PEMERASAN BERDALIH 
AKADEMI 
Oleh : SNU 

 
Pandemi Corona menjadi penyebab utama menurunnya 

ekonomi masyarakat dunia. Tepat pada 15 Juni 2020 Kementri-

an Pendidikan mengeluarkan panduan penyelenggaraan pem-

belajaran pada tahun ajaran baru dimasa pandemi corona yang 

merupakan hasil keputusan bersama Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Kementrian Kesehatan, 

Kementrian Dalam Negeri. Didalamnya dijelaskan perguruan 

tinggi tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan secara daring 

baik materi maupun praktik. 

Hal ini membuat mahasiswa dilemma. Daring tetap dilanjut-

kan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tetap dibayar secara 

penuh tanpa potongan. Sedang perekonomian para orang tua 

sedang menurun, banyak usaha mereka yang terpaksa gulung 

tikar karena efek pandemi, tidak sedikit dari para orang tua yang 

menjadi korban PHK. Tingkat pengangguran tinggi dan kami 

membayar UKT dengan apa? 

Birokrasi haruslah membuka mata, melihat bagaimana corona 

menghancurkan perekonomian para orang tua. Jangan hanya 

mementingkan infrastruktur kampus dan kesejahteraan instansi 

tanpa memperhatikan kesulitan para mahasiswa.  

Ini pemerasan, mahasiswa dipaksa membayar UKT dengan 

sepenuhnya sedang mereka tidak menerima apa yang seha-

rusnya diterima dan dinikmati. Fasilitas apa yang dapat dini-

kmati mahasiswa selama daring? Selain mendapatkan materi 

kuliah dan tugas yang menggunung tidak ada yang diterima lagi 

oleh mahasiswa. 

Birokrasi terbuai dengan kehaurusan tanpa memikirkan 

keadaan. Ini tentang hak mahasiswa yang diabaikan birokrasi. 

Seharusnya keadilan itu merata bukan menumpuk. Menye-

bar bukan ditumpuk. Negara besar tapi perkembangan selalu 

ada dipusat. Kami selalu kalah oleh mereka yang selalu men-

jadi prioritas.  

Ketika pembangunan infrastruktur dimana dimana, didae-

rah kami minus. Seperti sekarang, jajaran elit dibuat kelimpun-

gan untuk mengatasi wabah pandemi covid-19 dikota kota, dan 

mereka lupakan kami disini, diplosok Indonesia. Dengan jarak 

tempuh kurang lebih dari 8 jam menuju ibu kota provinsi dan 4 

jam melalui medan yang berlubang seperti track off-road untuk 

kembali dapat menemukan jalan mulus nan lurus menuju pusat 

kesehatan Rumah Sakit. 

Kami masyarakat yang jauh dari hingar bingar ibu kota, 

tidak ada mall, tidak ada Hotel, Tidak ada Rumah sakit. Yang 

kami punya hanya tekad agar tetap mendapatkan materi untuk 

bertahan hidup. 

Kalian jajaran elit, apa pajak yang selama ini kami bayar-

kan kepada Negara masih kurang untuk memberikan kami 

fasilitas yang layak sebagaimana kaum prioritas ? 

Kalian sibuk membangun rumah singgah disana sini, untuk 

para pasien covid. Rumah sakit darurat dibangun dibeberapa 

titik. Ambulans disebar untuk keadaan darurat. Semua hilir 

mudik dengan panik, media menayangkan betapa sibuknya 

pemerintahan Indonesia saat ini. 

Sedangkan disini kami bertahan sendiri untuk menghindari 

covid dengan mengikuti himbauan orang nomor satu dinegeri 

ini. Kami mengisolasi diri sendiri, menghindari keramaian, 

rajin cuci tangan, dll. Sebab jika salah satu dari kami terpapar 

dan merambat, mungkin akan langsung meninggal tanpa perto-

longan, karena kami tidak punya pertolongan pertama yang 

mewadahi selain petugas puskesmas, bidan dan mantra 

(perawat).  

SEJUMPUT SUARA MI-
NORITAS YANG TERTUTUP 
PRIORITAS 
Oleh : Anonim 

 
Pandemi Covid-19 sedang mendunia. Termasuk Indonesia. 

Segala kemampuan dikerahkan untuk menghentikan ke-

bringasan Corona yang memboikot manusia.  

Indonesia Negara berkembang yang segalanya masih me-

rangkak untuk mencapai puncak. Bukan Negara adidaya sep-

erti Amerika Serikat, serta bukan Negara maju dengan segala 

kecekatan seperti Jepang. Indonesia adalah Indonesia. 
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DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP 

EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI 

INDONESIA 
OLEH : REFI S 

Pandemi covid-19 atau yang disering kita sebut dengan 

virus corona muncul pertama kali dikota wuhan, cina 

yaitu pada Desember 2019. Beberapa ilmuan menga-

takan bahwa virus ini sudah menyebar ke 199 Negara 

termasuk Indonesia.  

Dampak dari virus corona berimbas pada ekonomi 

dan keuangan syariah. Salah satu dampak dari virus 

corona pada ekonomi dan keuangan syariah yaitu 

mengakibatkan resensi dan krisis ekonomi global, nilai 

tukar rupiah terhadap dolar Amerika menembus kisaran 

17.000 per dolar AS dan juga IHSG telah menyentuh 

posisi terendahnya selama 8 tahun terakhir (3937). 

Pandemic covid-19 akan lebih dahulu berdampak 

pada sektor produksi pengeluaran konsumen dan akan 

menurunkan pengeluarannya misalnya pada sektor pari-

wisata dan berdampak negative bagi perusahaan. 

Penurunan pendapatan perusahaan akan mengakibatkan 

laba negative, pengurangan produksi dan meningkatnya 

PHK, kecuali untuk sektor kesehatan yang justru men-

galami kenaikan permintaan dan pendapatan yang sig-

nifikan. Menurunnya pengeluaran konsumen akan 

berdampak negative untuk perusahaan misalnya 

disektor pariwisata, penerbangan, minyak bumi, ma-

kanan dan minuman.  

Arus kas perusahaan disektor sektor tersebut akan ter-

ganggu dan laba menjadi negative. Sebagian perusahaan 

akan bangkrut. Perusahaan yang mendapatkan pembiayaan 

dari perbankan syariah akan kesulitan melunasi 

kewajibannya. Geliat dipasar modal syariah akan menurun 

karena inverstor cenderung menjual surat berharga daripada 

membeli.  

Memburuknya kondisi keuangan, lembaga keuangan 

syariah akan mengakibatkan PHK dan kebangkrutan. 

Disektor pasar modal syariah akan terjadi penurunan pen-

erbitan sukuk karena perusahaan akan mengurangi kegiatan 

dan rencana ekspansi. Disektor haji dan umrah juga akan 

mengalami penurunan signifikan. Peran ZISWAF (trind 

sector) akan meningkat. 

pandemi covid-19 merupakan ujian bagi orang beriman. 

Momentum untuk memperbaiki diri dan system ekonomi. 

Hijrah dari riba dan segala system yang bertentangan 

dengan wahyu, sehingga system ekonomi islam bisa benar-

benar sesuai dengan petunjuk Al-quran dan Sunnah.  

Kirim suara mu melalui : 

Ig : pers_radenintan  

Email : ukmpersmaradenintan13@gmail.com 
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MENAKAR EFEK-

TIFITAS PEMBELA-

JARAN DARING 

Oleh : WOP 

siapa yang tidak tergiur dengan pesatnya perkembangan 

teknologi dan informasi saat ini. 

Dunia yang kian diwarnai dengan penggunaan teknologi 

yang massif terus memacu berbagai perubahan dihampir 

seluruh sendi kehidupan. Tenaga manusia pun kini mulai 

terdegradasikan karena digantikan oleh mesin yang dapat 

diatur untuk mengerjakan pekerjaan manusia tanpa kenal 

lelah dan bahkan nonstop. Teknologi yang dipenuhi 

dengan berbagai kecanggihan dapat dimanfaatkan oleh 

manusia untuk kepentingan masa depan yang lebih baik 

lagi. Khususnya dalam dunia pendidikan, mendidik gen-

erasi bangsa sesuai dengan perkembangan zaman dan 

teknologi tentu sudah menjadi kewajiban bersama. 

Ada banyak metode yang bisa digunakan dalam suatu 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Metode - metode 

ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan  

pelajar itu sendiri. Salah satunya ialah metode pembelaja-

ran daring (online).  

Hal ini pun berlangsung sejak surat keputusan dari 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbit mengenai 

upaya pencegahan dan penyebaran corona, sesuai 

kegiatan pembelajaran konvesional maka diliburkan se-

mentara waktu. Kegiatan pencegahan dan penyebaran 

corona, semua kegiatan pembelajaran konvesional mulai 

diliburkan sementara wak-

tu. Kegiatan pendidikan 

berasa mengalami Lock-

down. System pembelaja-

ran  konvesional yang 

dilaksanakan oleh sebagi-

an pendidik perlahan 

terkikis dan tergantikan 

dengan berbagai aplikasi 

pembelajaran daring yang 

dapat memberi ruang  

ruang interaksi langsung 

antara pendidik dengan 

peserta didik tanpa harus 

bertemu langsung.  

Lantas, bagaimana efek-

tifitas dari pembelajaran 

daring yang diterapkan 

saat ini? Apa keuntungan 

atau kelebihan yang bisa 

kita peroleh? Adakah dampak yang muncul dari penera-

pan system pembelajaran daring ini khususnya peserta 

didik tingkat sekolah dasar? 

Siahaan (2003), mengatakan bahwa pembelajaran 

online ini jugs bersifat urgent karena memiliki fungsi se-

bagai suplemen (tambahan), komplemen (pelengkap) dan 

substitusi (pengganti). Pembelajaran daring ini tentu 

memiliki nilai plus dan minus ketika diterapkan, adapun 

kelebihan  kelebihan  pembelajaran daring yang dapat kita 

peroleh diantaranya, mendidik pendidik atau peserta didik 

untuk melek dalam teknologi, fleksibel bisa dilakukan 

kapan saja, dimana saja, melatih kemandirian peserta 

didik sehingga peserta tidak hanya bergantung pada pen-

didik tapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri 

melalui internet, serta dapat menumbuhkan kesadaran 

pada peserta didik bahwa gadget bisa digunakan untuk hal

-hal  
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yang lebih produktif dan mencerdaskan, tidak hanya untuk bermain social media dan game. Lalu, apakah dengan melihat 

kelebihan dari pembelajaran daring itu kita bisa mengatakan bahwa pembelajaran daring sudah cukup efektif ? 

Beberapa pemerintah daerah saat ini telah menerapkan kebijakan untuk meliburkan peserta didik dan mulai menerapkan 

metode belajar dengan system online. Hal ini diterapkan karena semakin melonjaknya kasus cob=vid-19 ditanah air yang kian 

parah. Sebagi contoh di Jakarta hal tersebut terhitung sejak 16 maret 2020. Sayangnya,  hal tersebut tidak berlaku bagi bebera-

pa sekolah yang tidak siap dengan system pembelajaran online. Mengapa demikian ? 

Organisasi PPB yang mengurusi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan UNESCO menyebutkan, lebih dari 850 juta siswa 

didunia tidak bisa belajar disekolah akibat virus asal Wuhan, China tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala atau 

problem yang sering kita temui diantaranya, Failitas yang tidak merata, dibutuhkan kreativitas  pendidik atau pelajar, berku-

rangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik bahkan antar-peserta didik itu sendiri, sulit untuk mengontrol mana peserta 

didik yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak lebih bersifat teoritis dan minim praktik karena tidak dimung-

kinkan adanya interaksi langsung dengan peserta didik, selain itu bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komu-

nikasinya masih kurang baik tentu akan kesulitan untuk mengakses internet, serta terlalu banyak distraksi yang bisa meng-

ganggu konsentrasi peserta didik saat belajar.  

Berdasarkan pemaparan diatas pelaksanaan pembelajaran daring ini masih bisa terbilang gagap untuk diterapkan di Indone-

sia khususnya disejumlah daerah C. L. Dillon and C.N. Gunawardena (1995) menyebutkan, terdapat tiga hal yang akan menen-

tukan efektivitas dalam pembelajaran jarak jauh.  

Pertama, teknologi. Dalam hal ini pelajar harus punya akses yang mudah terhadap jaringan dengan waktu seminim mung-

kin. Kedua, karakteristik pengajar. Pengajar memegang peranan penting dalam efektivitas pembelajaran secara daring. Ketiga, 

karakteristik siswanya sendiri.  

CARA MENINGKATKAN IMUNITAS DITENGAN 

PANDEMI COVID-19  

Oleh : Medol 

Supaya  tumbuh tetap kebal dan tidak mudah  infeksi 

penyakit, sistem imun tubuh  harus terus dijaga dan 

ditingkatkan. Buruknya imunitas apalagi belakangan ini  

dikaitkan erat dengan risiko infeksi Covid-19. Ada be-

berapa cara yang bisa dilakukan kita untuk meningkat-

kan daya tahan tubuh, :  

1. Aktif berolah raga. Walaupun kita dirumah saja 

selama pandemi ini, diusahakan kita harus tetap aktif 

bergerak tidak melulu bermalas-malasan seperti berbar-

ing ditempat tidur. Olahraga mengikuti gerakan dari 

YouTobe atau kita tetap bergerak aktif untuk mem-

bersihkan rumah. 

2. Berjemur dibawah sinar matahari pagi. Berjemur pada jam 10.00 pagi maksimal 15 menit, dan tidak di-

anjurkan berjemur diatas jam 10.00 karena bisa membuat kulit kita terbakar dan menjadi hitam.  

3. Tidur yang cukup. Karena ketika kita kekurangan tidur, kita akan lebih mudah untuk terserang penyakit. Sep-

erti fluenza atau infeksi lainnya. 
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JANGAN LUPA INGATAN !!  

OLEH : Elda Sari 

 

Wwwuuuusssssssss.. 

Tiba tiba sebuah motor putih merajai jalanan menuju kampusku. Aku yang 

sedang berjalan menuju kampus tak sengaja melempar flashdiks yang ku 

pegang karena terkejut. Entah kemana larinya barang kecil berharga itu. Tak 

habis piker apa tujuan lelaki itu mengendarai motor bak kesetanan. Dirasanya 

jalanan itu seperti sirkuit Catalunya tempat Vantino Rossi memenangkan Mo-

torGP 2009 silam. Meliuk liuk dengan tangan ditekuk, kadang miring ke 

kanan kadang ke kiri. “lebay sekali”, umpatku dalam hati. Bude penjual pecal 

langgananku saja ketika membuat bumbu kacang tidak sampai begitu gayan-

ya. Ah, imajinasiku mendurhakai logikaku karena ulahnya.  

Ah iya, namaku Nesa, Nesa Ardila. Karena ibu sangat mengidolakan 

Almh. Nike Ardila. Aku kuliah disalah satu Universitas di Lampung. Bangga 

rasanya bisa tumbuh dan dibesarkan di Bumi Ruwa Jurai ini. Damai bisa 

menghirup udara didaerah ujung pulau Sumatera, berdiri ditanah Bahtera 

Nuwo Balak dan dimahkotai Siger si kebanggaan. Sungguh tentram, kawan. 

Jika tidak percaya, coba saja. Datang kemari dan buktikan.  

Tuh kan, karena terlalu asyik menceritakan tanah kelahiranku, aku sampai 

lupa mencari flashdiks ku yang tak nampak walau warnanya alias belum kute-

mukan. Sungguh pelupa. Waktu menunjukkan pukul 09.10, itu berarti aku 

hanya punya waktu lima menit untuk tidak terlambat masuk kelas. Aku men-

carinya semampuku, mondar mandir dengan mata serasa tak berkedip. Untung saja keajaiban membuat flashdiks ku dapat segera ku 

temukan walau kotor karena terkena tanah basah. Aku segera bergegas lari menuju kelas, karena kurasa sudah terlambat. Ya, me-

mang terlambat. Tidak papa, dosenku kali ini sangatlah baik. Sudah kuduga aku masih bisa diberi kesempatan untuk masuk, namun 

setelah itu akan diperintahkan untuk menutup pintu dari luar. Hem, dan itu terjadi, pasti terjadi. Termasuk kali ini. Sungguh menye-

balkan.  

Aku terpaksa menunggu teman temanku diluar. Bisa saja aku kembali pulang, tapi aku sudah ada janji setelah selesai mata kuliah 

ini kami akan singgah ke pembukaan warung kopi baru didekat kampus. Yahhh, warung kopi memang sangat menjadi andalan 

dilingkungan kampusku. Entah kenapa banyak sekali penggemar kopi, bahkan ada komunitasnya tersendiri bagi para pecinta kopi. 

Jus buah yang kaya vitamin saja kalah dengan minuman satu ini penggemarnya.  

Proses belajar berlangsung kurang lebih 60 menit. Dan selama itu aku duduk dibangku depan kelas menunggu teman temanku. 

Sesekali orang yang lewat menertawaiku. Setelah cukup lama, jam pelajaran berakhir. Teman - temanku keluar dan menghampiriku. 

“Telat lagi Nesa..Nesa. Akan ku usulkan pada Rektor untuk membuatkan kontrakan dalam gedung ini untukmu, agar bisa tepat waktu 

sedikit”, celoteh Intan si beo dengan mata sinis namun tak terlihat, karena memakai kacamata. Tak menjawab, aku hanya tersenyum 

tipis mendengarnya. “Dah ah yuk”, ajak Revi dan Reva bersamaan. Gen kembar sampai membuat ucapan pun kompak dan serempak. 

Heran. 

 Sejenak aku lupa dengan kekesalan ku tadi pagi ketika kopi hangat dengan pasrah ku seruput dari gelas dihadapan ku. Aku 

menikmati kopi bersama teman-temanku dengan hangat, baik kopi maupun suasananya. Akustik music juga menjadikan cita rasa 

kopi ini semakin nikmat, terpadu dengan harmoni lagu yang dibawakan oleh lelaki berjaket biru itu. Sesekali dia melemparkan mi-

crophone kepada kami, membiarkan kami memadukan suara menyanyikan lagu, walau ia sadar kalau nadanya berlarian kerjar-

kejaran dipadang savanna, mengudara mendekati matahari dan tenggelam didasar samudera. Tapi ini asyik, sungguh.  
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Sangking asyiknya, aku tak sadar bahwa aku mengenali 

lelaki yang bernyanyi itu. Selidik demi sedikit,ya!. Aku tau, 

dia yang membuat imajinassi ku sampai ke Valentino Rossi 

dan Bude pecal langganan pinggir jalan tadi pagi. Tidak salah 

lagi. Tak lama berselang setelah aku mengenalinya, dia men-

dekat. Berjalan pelan ke arah meja tempat aku dan tketiga 

temanku duduk. Puluhan pasang mata menyaksikan itu. Raut 

wajahnya seperti menyimpan dendam tiada tara, padahal 

bukankah aku yang harusnya merasakannya?. Ah entahlah, 

pikiranku pension berputar. Dia mengambil kopi dingin di-

meja sebelahku, mengarahkannya padaku dan semakin dekat. 

Aku sudah tau maksudnya. Ya, dia ingin menyiramku. Sial, 

teman-temanku tak ada yang berkutik.”mengapa manusia 

satu ini?”, hanya dalam hati tak mampu terucap. 

 

Byurrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!! 

Benar saja. Seseorang wanita berdaster hijau menumpahkan 

air diwajah ku. “Bangun Nesa. Pemerintah menghimbau un-

tuk dirumah saja, bukan ditempat tidur saja!.” teriakan yang 

terdengar mengecil karena seraya berjalan keluar. Sejenak ku 

termenung, memikirkan mimpi ku dipagi hari. Aku lupa, 

bahwa Pandemi Covid-19 membuat ku harus tetap berada 

dirumah. Perkuliahan ku diliburkan, mana mungkin aku telat 

masuk kelas, berdrama dengan dosen, diocehi oleh Intan, dan 

bertemu lelaki itu. Aihhhh, aku rindu segalanya. Dari pagi 

hingga sore, dari gerbang utama hingga belakang, dari tangga 

pertama hingga terakhir, semua terngiang-ngiang di kepala-

ku. Sungguh baru ingat. Lagu One Direction terdengar dari 

handphone ku. Alarm ku bordering. Oh ya ampun, aku lupa 

kalau kuliah onlineku dimulai pukul 10.00. dan sekarang ? 

Mimpi ataupun nyata tetap saja terlambat Nesa !!!! In-

gatanmu sungguh tak dapat diandalkan. Maka ku berpesan, 

jangan lupa ingatan, ya kawan. 

TUHANKU MERASA CEMBURU 

Oleh : Suci Nur Utami 

 

Dia merasa terabaikan  

Dia merasa terlupakan  

Dia merasa tak lagi dipandang 

Dia merasa,, 

Sudahlah mungkin manusia sudah enggan berceloteh 

dengan-Nya 

 

Tuhanku sedang cemburu 

Tidakkah kalian merasakan itu ?  

 

Kita tak lagi bersujud dihadapan-Nya 

Kita tak lagi menyapa-Nya 

Kita lupa bahwa yang paling peduli dengan kita hanyalah 

diri-Nya 

 

Kemarin, kita selalu berkeluh kesah kepada-Nya, 

Selalu mengucap Asma-Nya 

Selalu menantikan panggilan merdu untuk bersujud pada-

Nya 

 

Yatuhan… 

Maafkan kami yang melupakan-Mu 

Maafkan kami yang menduakan-Mu  

Sungguh kami tak bermaksud membuat-Mu begitu cem-

buru,  

Sungguh cinta kami hanya untuk-Mu 

Kecemburuan-Mu begitu dalam, kami paham 

Tapi tolonglah berhenti, sebab kami akan musnah apalagi 

diri-Mu tetap cemburu seperti ini 

Nyak jamo kaban serundo ago lapah 

adek tempat wisata sai wat di Tangga-

mus. Nikeu ago nutuk mak? 

Muak lah. Niku dang lupa tetap haghus nutukko 

orotokol kesehatan, makai masker, selalu kin-

yau pungew. Dang lupa ingoan nikew yu 
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JEJAK MAHASISWA UIN RADEN INTAN  
UKM Pers Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung telah melakukan jejak pendapat mahasiswa UIN RIL tentang kuliah daring disaat pandemi ini. 

APLIKASI YANG DIGUNAKAN MAHASISWA  

WHATSAPP GROUP  

GOOGLE CLASSROOM  

ZOOM MEETING  

GOOGLE MEET  

LAIN LAINNYA  

KENDALA YANG DIHADAPI MAHASISWA SAAT DARING  

TUGAS MENUMPUK 

SUSAH SINYAL 

KURANG MEMAHAMI MATERI 

LAINNYA  

SUARA MAHASISWA TERHADAP AKTIVITAS DARING  

Dosen selalu menjadikan kuliah 

online sebagai tugas, bukannya ma-

hasiswa meninggal karna covid-19 

tapi karna begadang demi tugas. 

Capek kuliah daring. Capek 

otaknya di push terus, tugas ke-

banyakan. Kadang sampe gak 

makan karena deadline. 

Dosen mata kuliah kadang gak 

tau jadwal atau ada yang mem-

berikan tugas gak sesuai jam 

mata kuliah. Ada juga yang ten-

gah malam memberikan tugas. 

Dosen mempersulit dan dosen 

galak ! 

M ita  Sept i  J /BKI/7  

Rosa Murti/Tarbiyah/3 

ANONIM  

ANONIM  



 

PERSMA RI,  EDIS I  2020  
20 UKM IKAM 

EKSPRESI 

GEDUNG KITA : LOKASI SYUTING FILM HOROR  
Oleh : Elda Sari (Redaktur Online) 

Mahasiswa, kita tahu bahwa mahasiswa adalah orang yang menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi. Dalam KBBI, mahasiswa adalah 

seseorang yang menempuh pendidikan dijenjang satuan pendidikan 

tertinggi di Indonesia. Jangan bangga dulu, berada di level tertinggi tidak 

serta merta membuat mahasiswa ongkang-ongkang kaki. Justru karena 

itulah mahasiswa dituntut untuk menjadi orang yang produktif dan berji-

wa inovatif dengan memastikan pemikiran maupun tindakannya.  

Pemikiran - pemikiran dan tindakan tersebut perlu ditunjang oleh fasilitas 

- fasilitas atau sarana prasarana yang nyaman dan lengkap sehingga krea-

tivitas dari mahasiswa dapat tersalurkan dengan baik dan sesuai target. 

Tetapi faktanya, gedung yang seharusnya menjadi sarana penunjang 

justru menjadi “teka teki yang mengambang”.  

Gedung PKM (Pusat Kreativitas Mahasiswa) yang merupakan gedung 

kesekretariatan berbagai UKM kampus sangat tidak terawat. Ketika orang pertama kali melihat gedung ini, menganggap seperti gudang tem-

pat penyimpanan barang yang sayang jika dibuang. Atau langsung membawa imajinasinya pada lokasi syuting film “Jailangkung” atau 

bahkan film fenomenal “The Nun”. Sungguh mengerikan, bukan ? Ya. Memang sangat mengerikan. Kebijakan dan kapedulian pihak kampus 

sungguh menjadi problema yang mengerikan. Jika lokasi tempat kita berkreativitas dilengkapi yang memadai, tentu akan menjadi pendorong 

yang luar biasa. Mahasiswa akan lebih semangat mengunjungi gedung PKM, merasa nyaman dalam melakukan apapun.  

Alangkah baiknya jika gedung PKM diperbaiki, dilengkapi tempat sholat sendiri, kamar mandi yang layak pakai dengan air yang cukup 

dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang kemajuan UKM dan citra kampus. Sehingga tidak ada lagi yang beranggapan seperti lokasi 

syuting film horror. 

20 UKM YANG ADA DI UIN RIL  

UKM PERSMA 

UKM BLITZ 

UKM MENWA 

UKM KOPMA 

UKM MAHARIPAL 

UKM PIK SAHABAT 

UKM PUSKIMA 

UKM PRAMUKA 

UKM PSM 

UKM BAPINDA 

UKM HIQMA 

UKM AL-ITTIHAD 

UKM PERMATA 

SHOLAWAT 

UKM INKAI 

UKM KSR - PMI 

UKM BAHASA 

UKM PAGAR 

NUSA 



TUTUP PINTU PENYEBARAN COVID-19 DENGAN CARA JAGA JARAK, JAU-

HI KERUMUNAN DAN PAKAI MASKER. TETAP PATUHI PROTOKOL 

KESEHATAN. JIKA BUKAN DARI DIRI KITA, SIAPA LAGI. KIK MAK GHAM 

SAPA LAGI 

REPORTER & JURNALIS OF 

THE BEST PERSMA RI 2020 

 

RISKI DANI KUSUMA  

REPORTER OF THE YEARS 

SUCI NUR UTAMI  

JURNALIS OF THE YEARS 

TETAP SENANTIASA MENULIS  DAN 

JANGAN LUPA INGATAN ! ! ! !  


