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APA KABAR, KEPENGURUSAN CORONA ?  

SALAM REDAKSI !! 

Sudah 6 bulan lebih kita dijajah 

oleh pandemi corona. Banyak 

kegiatan yang sudah kita rangkai 

tertunda. Program kerja yang sudah 

di diskusikan bersama tidak ber-

jalan dengan semestinya.  

Awal bulan juni kemarin 

pemerintah mengumumkan New 

Normal. Yang artinya kita hidup 

dengan keadaan baru, ketika ber-

pergian harus memenuhi protocol 

kesehatan. Yaitu memakai masker, 

menjaga jarak dan hindari keru-

munan.  

Dimasa new normal ini kampus 

hijau UIN Raden Intan Lampung 

mulai beraktivitas kembali. Mulai 

dari penerimaan mahasiswa baru, 

pengenalan budaya akademik 

secara online dan melaksanakan 

wisuda periode II secara daring.  

Perkuliahan mulai aktif kembali 

setelah beberapa bulan diliburkan. 

Perkuliahan tetap dilaksanakan 

secara online dan untuk praktikum 

ada beberapa fakultas yang 

melaksanakan tatap muka secara 

langsung. Itu sudah jauh lebih baik 

dan mengobati rindu mahasiswa 

Kebijakan ini juga sudah dijalan-

kan oleh kami UKM PERSMA RI  

terkhususnya untuk menjalankan 

program kerja. Walaupun untuk 

mewawancarai narasumber masih 

via online dan terkadang bertatap 

muka. 

Satu per satu kegiatan yang kami 

rencanakan mulai dijalankan, mes-

kipun kendala masih dengan jarak. 

Kami yang belum bisa full bertemu 

dengan anggota lainnya.  

Dengan ini kami hadirkan terbitan 

kedua dalam bentuk daring.  Disini 

kami akan memberikan informasi 

seputar kampus. Dan juga dengan 

ini kami menjaga kualitas Produk 

Persma Raden Intan agar tetap eksi  

Dalam terbitan kali ini kami 

mengajak civitas akademica untuk 

mengkritisi PBAK sacara daring 

dan menyambut generasi emas 

kampus hijau UIN Raden Intan 

Lampung, serta polemik kuota 50 

GB yang dibagikan pihak kampus. 
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BERTEPATAN DENGAN HARI SARJANA NA-

SIONAL,  UIN RIL GELAR WISUDA DARING 

PERIODE II   

Oleh : M/RT 

PROSES PENYEMATAN TANDA PREDIKAT WISUDAWAN/WISUDAWATI TERBAIK (Foto : Humas UIN RIL)  

RADEN INTAN - Bertepatan pada hari Sarjana Nasional UIN Raden Intan Lampung kembali gelar wisuda secara daring 

(Dalam Jaringan) dimasa pandemi Covid-19. Rektor Prof. Dr. Moh. Mukri M.Ag mengukuhkan 797 wisudawan pada proses 

sidang senat terbuka wisuda daring periode II tahun 2020 digedung serba guna (GSG) UIN Raden Intan Lampung.  

797 wisudawan berasal dari Program Pascasarjana (PPs), Program Doktor (S3) sebanyak 17 wisudawan dan Program Magister 

(S2) 43 wisudawan. Sedangkan program  sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 421 wisudawan, Fakultas Syariah 

(FS) 173 wisudawan, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) 49 wisudawan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

(FDIK) 57 wisudawan serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 75 wisudawan. 

Wisudawan terbaik program sarjana atas nama Bagas Bayu Aji dari FTK Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan IPK 

3,93. wisudawan terbaik program Doktor atas nama Masfiyatul Asriyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan IPK 3,62 

dan program Magister atas nama Anik Faridhatus Sholihah prodi PAI dengan IPK 3,81. 

Semua wisudawan terbaik telah menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun.  

“Harapannya setelah lulus dan menjadi alumni jangan berhenti belajar. Belajar belajar dan belajar.” pesan Rektor UIN RIL 

pada sambutan wisuda daring periode II tahun 2020.  

Bagas Bayu Aji selaku wisudawan terbaik Universitas tidak menyangka dririnya mendapatkan predikat wisudawan terbaik 

Universitas program sarjana. “Sebenernya tidak menyangka bisa menjadi Mahasiswa terbaik. Tapi ini rezeki. Ibadah dan restu 

orang tua kuncinya.” Ujarnya.  

Prof. Mukri juga mengingatkan untuk tetap bersyukur dan berharap ilmu yang didapat para wisudawan bermanfaat. “Dalam 

suasana pandemi seperti ini, mari kita mengambil hikmah, menjadikan sesuatu yang tidak mengurangi rasa syukur kita. Apa 

yang terjadi dimuka bumi ini, semua sepengetahuan Allah SWT. Jangan sampai keimanan kita menurun,” Ujarnya.  
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MA’HAD AL-JAMIAH UIN RIL GELAR PENGENALAN 

BUDAYA AKADEMIK SECARA DARING 

Oleh : Rilis Humas 

RADEN INTAN -  Ma‟had al-jamiah UIN Raden Intan 

Lampung gelar pengenalan budaya akademik atau at-ta‟aruf al

-iftiradhi bi ma‟had al-jamiah pada Minggu, 27 September 

2020. Acara ini dikuti oleh seluruh calon mahasantri baru dan 

jajaran kepengurusan Ma‟had al-jamiah mulai dari mudir, 

murabbi, dan musyrif melalui aplikasi Zoom.  

Kegiatan ini dihelat setelah pelaksanaan PBAK UIN RIL 

tahun 2020 yang juga dilaksanakan secara daring. Selain 

pengenalan budaya akademik Ma‟had, kegiatan ini juga 

dikenalkan jajaran kepengurusan Ma‟had dan divisi—divisi 

yang ada di dalamnya seperti divisi bahasa, divisi PPi, divisi 

Al-quran, divisi minat bakatdan divisi tilawah. 

Mahasantri baru berjumlah 130 orang juga dikukuhkan 

pada acara tersebut. Meski digelar virtual, namun tidak men-

gurangi nuansa kesakralan prosesi pengukuhan.  

Mudir ma‟had Ust Muhammad Nur dalam sambutannya 

menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh maha-

santri baru dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluar-

ga besar Ma‟had Al-jamiah UIN Raden Intan Lampung. 

“Saya sangat menyayangkan pembelajaran kita semester ini 

harus ditunda sementara waktu sampai waktu yang belum 

dapat dipastikan.”imbuhnya. 

Beliau juga menjelaskan gambaran paling mungkin untuk 

kegiatan pembelajaran yang seyogyanya dilakukan di halaqah- 

halaqah dan di kelas kelas akan 

dilakukan secara virtual. 

ma‟had Al-jamiah memberikan 

pendidikan berbasis kepesantrenan 

dan kemodernan berupa materi-

materi seputar fiqh, akidah, ta-

sawuf, dan juga materi-materi ke-

bahasaan, baik bahasa Arab mau-

pun bahasa Inggris. Hal ini dimak-

sudkan agar tidak hanya mendidik 

mahasantri secara spiritual, namun  

juga secara intelektual.  

Ma‟had juga menyediakan ruang 

kreatifitas berbasis minat bakat 

yang kerap disebut ekstrakulikuler. 

Ekstrakulikuler Ma‟had dian-

taranya hadrah, tilawah, desain grafis, kelas menulis, tari 

tradisional dan syarhlil. 

 

KUOTA 50 GB GRATIS UNTUK 

MAHASISWA UIN RIL 

Rilis : B/M/L 

 

RADEN INTAN - Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung (UIN RIL) akan berikan subsidi kuota in-

ternet gratis selama perkuliahan secara daring (Dalam 

Jaringan).  

Mahasiswa yang akan mendapatkan subsidi kuota gratis 

ialah mahasiswa aktif yang telah membayar Uang Kuliah 

Tunggal (UKT). Kuota Internet yang akan didapat masing-

masing mahasiswa ialah sebesar 50 GB.  

Kampus UIN RIL telah bekerjasama dengan beberapa pro-

vider dan yang telah mengajukan seperti provider telkom-

sel, Indosat, dan XL. Tidak menutup kemungkinan untuk 

provider lainnya ikut bekerja sama. 

Hayatul Islam S.E selaku Kepala Sub Bagian Humas 

UIN RIL mengatakan bahwa kuota yang didapat untuk 

mahasiswa berasal dari dana Badan Lembaga Umum 

(BLU). 
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“Kuota didapat berasal dari dana Badan Lembaga Umum 

(BLU) bukan dari Kementrian Agama (KEMENAG) ataupun 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD), 

dalam kata lain subsidi kuota gratis ini adalah inisiatif dari 

UIN RIL sendiri,” ujar beliau saat ditemui diruangannya. 

Tanggal 4 oktober mendatang, mahasiswa dianjurkan 

mengupgrade nomor ponsel aktif untuk pendaftaran gelom-

bang I. hal ini dilakukan untuk mendata provider diluar pro-

vider tadi (Telkomsel, IM3, dan XL) karena untuk sementara 

hanya 3 provider yang menawarkan diri pada kampus.  

“Dan kami akan terus usahakan provider apapun untuk bisa 

mendapatkan kuota gratis ini. Dan bisa digunakan untuk ap-

likasi atau kegiatan internet lainnya,” jelas beliau. 

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 

Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D menuturkan bahwa 

sejauh ini kampus UIN RIL sedang mengurus subsidi kuota 

dan teknis pengambilannya untuk mahasiswa.  

“Prosedur tersebut sedang dibahas dan dimatangkan oleh tim 

teknis bagian perencanaan, umum dan humas kampus,” tutut-

nya. 

 

PBAK DARING TIMBULKAN 

KELUH KESAH MAHASISWA 

RILIS : RDK 

 

RADEN INTAN -  Pengenalan Budaya Akademik dan 

Kemahasiswaan (PBAK) 2020 UIN Raden Intan Lampung 

secara daring telah dilaksanakan selama 4 hari. Namun, 

dibalik kegiatan PBAK tersebut tingkalkan cerita yang penuh 

dengan keluh dan kesah dari mahasiswa. 

Mahasiswa dalam kegiatan PBAK ini diharuskan untuk 

mengikuti kegiatan PBAK melalui live channel YouTobe, 

Zoom Meeting dan E-learning. Tak disangka ternyata senua 

itu dianggap rumit oleh beberapa mahasiswa. 

“Rumit dan riweh, dan harus menggunakan aplikasi ini dan 

itu. Dan yang paling bikin gugup adalah ketika kita mau 

mengirim tugas resume ke elearning. Eh, elearningnya down. 

Dari situ bener-bener bingung dan pikiran mulai kacau. Kalau 

tatap muka pasti gak akan gitu.” Keluh Yanti Lestari salah 

satu mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan saat dihub-

ungi Via WhatsApp. 

Tak hanya itu, Desvita Sari Mahasiswa Fakultas Ushulud-

din dan Studi Agama pun mengungkapkan keluhnya. Ia 

mengatakan “Rasanya kurang greget, pengalaman yang di  

Dapat juga tidak seperti ekspetasi di PBAK offline, kalau 

untuk sinyal sih tidak ada masalah tetapi dana untuk membeli 

kuota internet yang susah,” Ujar Desvina saat dihubungi via 

WhatsApp. 

“Belajar saat PBAK online juga kurang khitmad, karena 

banyak banget gangguan contohnya sinyal, berisik suara 

tetangga atau ada temen yang chat juga nelpon. Khususnya 

buat saya karena saya PBAK nya menggunakan hp jadi kalau 

ada yang chat atau nelpon itu benar-benar mau nangis,” 

lanjut Desvita.  

“Buat kedepannya semloga rencana pemberian kuota bagi 

pelajar dan mahasiswa segera terlaksana, agar tidak terlalu 

memberatkan orang tua. Dan harapan yang paling di uta-

makan semoga pandemi covid-19 ini segera selesai agar ka-

mi mahasiswa angkatan 2020 bisa merasakan kehidupan 

kampus yang sebenarnya,” harapan Desvita. 

SUMPAH PEMUDA :   

1. KAMI PUTRA PUTRI INDONESIA 

MENGAKU BERTUMPAH DARAH 

YANG SATU TANAH AIR INDONESIA 

2. KAMI PUTRA PUTRI INDONESIA 

MENGAKU BERBANGSA YANG SATU 

BANGSA INDONESIA 

3. KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONE-

SIA MENGAKU MENJUNJUNG BAHASA 

PERSATUAN BAHASA INDONESIA 

JANGAN TANYAKAN APAKAH YANG SUDAH NEGA-

RA BERIKAN PADAMU, TETAPI TANYAKAN PADA 

DIRIMU SENDIRI APA YANG SUDAH KAMU BERI-

KAN UNTUK NEGARA 
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Telinga kita tentu sudah tidak asing dengan kata 

„pemuda‟. Sosok yang satu ini sangat diperhatikan dari 

segala sisi. Sosok yang menjadi harapan bangsa dalam 

melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Sosok 

yang dipundaknya terdapat kompas yang  menunjukkan 

arah masa depan negara. Sampai sini, tentu kita sudah 

bisa menilai bahwa tidak berlebihan, jika pemuda kita 

sebut sebagai „penentu masa depan‟ ibu pertiwi.  

Jika kita sedikit menengok kebelakang, sejarah turut 

membuktikan betapa pentingnya 

pemuda un- tuk Negara me-

lalui perannya dalam 

ke-

merdekaan 

NKRI dan 

reformasi. 

Peran pemuda untuk Indonesia bahkan 

sudah ada sejak diadakannya Kongres 

Pemuda pada tahun 1928, dimana kongres 

pemuda ini berisi. Terlepas dari kongres pemu-

da, sosok ini juga merupakan sosok yang gencar me-

nyuarakan dan melakukan kampanye kemerdekaan . Se-

mangat pemuda yang membara mampu membuat energy 

positif bagi kelangsungan Negara kita. 

Dari uraian diatas, kita dapat melihat bahwa Indonesia 

membutuhkan pemuda yang memiliki dan mampu mem-

berikan GGS.Eitss, bukan Ganteng-Ganteng Seri-

gala,lho!. Melainkan Gagasan, Gerakan,dan Semangat. 

Gagasan 

PEMUDA MUNDUR, NEGARA HANCUR 

Peran pemuda bagi bangsa Indonesia sangatlah penting, terlebih lagi untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. 

Pemuda memiliki peran dimana mereka bebas menyuarakan suara rakyat dan gencar untuk mengkampanyekan ke-

merdekaan. Disamping itu, bangsa Indonesia perlu pemuda yang seperti apa dan memiliki jiwa yang bagaimana ? Dan 

bagaimana jika peran yang mainkan pemuda tak lagi meraka mainkan ? 

Oleh : Elda Sari 

bangsa dan memajukan Negara. Fakta lapangan mengatakan, 

semakin pesat arus globalisasi, maka semakin berat cobaan 

bangsa dalam menumbuhkan dan mempertahankan nasional-

isme.  

 Gerakan  

Ir. Soekarno pernah berkata, “Beri aku 1000 orang tua, 

niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 

pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.” Kita bisa 

melihat bagaimana perbandingannya. Jika 10 pemuda saja 

mampu mengguncangkan dunia, lalu bagaimana jika seluruh 

pemuda? Waw! Adakah yang lebih baik bagi masa depan 

bangsa dari ini? Pergerakan pemuda bukan berarti 

hanya berhub- ungan dengan militer dan bela 

diri. Karena manusia diciptakan dengan 

pas- sion masing-masing.  Ada 

pemuda yang menun-

jukkan loyal-

itasnya pada Indonesia dengan  tekun belajar 

dan membanggakan dalam bidang akademik, ada yang 

mengembangkan kreatifitas dengan konten youtube, vlog, 

dll, ada yang menyalurkan hobinya menulis dan mampu 

membuat tulisan yabg memotivasi semua orang. 

Tekuni passion  diri, maksimalkan kemampuan dan berge-

raklah!  

 Semangat 



 

PERSMA RI,  EDIS I  I I  2020  
Reportase  Khusus  7 

Selaras dengan pentingnya bagi pemuda untuk mengembangkan gagasan, melakukan gerakan dan menumbuhkan semagat, 

kita juga bisa meneladani sosok pemuda dalam Al-Qur‟an berikut ini : “Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pem-

bantunya, “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut; atau aku akan berjalan (terus 

sampai) bertahun-tahun. “ [Q.S Al-Kahfi ayat 60]. Dari ayat tersebut, kita bisa merasakan besarnya semangat dalam ber-

juang dan pantang mundur. Kalaupun kenyataan pahit harus mengantarkan pada kegagalan, menyerah bukanlah solusi yang 

dipilih melainkan terus berjuang sampai tercapai. 

Di akhir kata, penulis ingin mengutip kalimat dari jurnalis, presenter dan motivator ternama, Najwa Sihab, “ Pemuda hari ini 

harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia”. Mari satukan visi, maksimalkan misi  dan inovasi. Perkuat 

esensi dari pemuda demi Indonesia 

Percayalah pemuda, hidup tidak selamanya tentang tawa dan keberhasilan. Terkadang kita perlu 

merasakan tangis dan kegagalan untuk memaknai arti perjuangan. Kamus hidup seorang pemuda 

bukan hanya berisi “ aku dan masa depanku “, tapi “ aku dan masa depan bangsaku” 

PBAK DARING :  AKU, DOSEN,  KA-

KAK SENIOR DAN PAKET DATA  

Oleh : Bunga Yunas 

Bukan hanya para pekerja saja yang menghentikan aktivitasnya di luar rumah. Kebijakan pemerintah tentang „Social Dis-

tancing‟ pun telah diwujudkan, terutama di bidang pendidikan, semua sekolah ditutup dan kegiatan belajar-mengajar tetap 

lanjut, dengan semakin canggihnya teknologi diharapkan kepada seluruh pendidik, orang tua dan murid dapat mengikuti 

kegiatan belajar dengan baik. 

Baru-baru ini video yang menghebohkan jagat dunia maya adalah ‘ketika seorang kakak senior membentak seorang maha-

siswa baru’. Kegiatan Orientasi Mahasiswa baru alias Ospek diadakan secara online, hal ini bertujuan demi keselamatan dan 

keamanan Mahasiswa baru, karena kasus Covid-19 yang belum juga bisa dipastikan kapan berakhirnya. Oleh karena itu, 

keputusan untuk berinteraksi dengan calon mahasiswa baru hanya melalui „video conference‟.  

Biasanya para panitia Ospek akan sibuk bekerja di lapangan, contohnya saja divisi dokumentasi dan divisi publikasi, saat 

acara online ini kegiatan di lapanganpun ditiadakan, dan kesibukanpun beralih ke virtual photoshoot.  

Lalu apakah ada keuntungan dengan digelarnya Ospek daring ini?, tentu saja ada. Pertama, para mahasiswa baru terhindar 

dari keborosan, karena tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk membeli jajanan. Kedua, mahasiswa baru tidak kelelahan, 

karena tidak berhadapan dengan panasnya terik matahari. Ketiga, persiapan ospekpun dapat terjamin, karena semua dilakukan 

di rumah, tidak ada yang namanya lupa ini-lupa itu. 

Kemudian, adakah kerugiannya? Pastinya ada. Pertama, proses perkenalan kampus yang biasanya dilakukan dengan berkelil-

ing dari fakultas A-Z, kini hanya bisa disaksikan lewat video saja. Kedua, Tidak mendapatkan teman baru, rasanya berkenalan 

secara tatap muka lebih memiliki kesan terdalam daripada hanya melalui chat atau video.  Lantas, bagaimana dengan tindakan 

para kakak tingkat yang semena-mena, berteriak-teriak, memarahi, dan lain sebagainya? Ada beberapa alasan yang masuk 

akal : Pertama, para senior hanya ingin membuat kita lebih disiplin lagi, karena kehidupan di perkuliahan sangat jauh berbeda 

dengan suasan di Sekolah yang dominan lebih santai.  
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Kedua, para senior tidak serius ketika mengeluarkan ama-

rahnya, bisa saja senior tersebut hanya ingin mengetes men-

talitas si mahasiswa baru. 

Tapi tetap saja, peraturan yang lebih melegakan adalah 

tidak dengan diberlakukanya tindak kekerasan baik secara 

verbal maupun fisik. Biasanya sikap senioritas yang ber-

lebihan kadang akan berakhir pada kericuhan, kebencian 

atau bahkan pembunuhan. Ada kemungkinan para Maha-

siswa baru akan mengikuti jejak langkah sang kakak senior, 

oleh sebab itu seorang senior harus menjadi role model 

yang memiliki karakter bijak, cerdas dan berakhlakul kari-

mah.  

PERAN PEMUDA BAGI 

BANGSA 

Oleh : Rein 

 

Sumpah pemuda ialah bukti autentik perjuangan pemuda 

Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indone-

sia. Soekarno mengatakan, "Beri aku 10 pemuda niscaya 

akan keguncangkan dunia." Ya, itu menggambarkan betapa 

pentingnya peran pemuda bagi bangsa. 

Agen of change akan selalu di sandang para pemuda karena 

sudah tugas kita, para pemuda bangsa, untuk me-

nyelesaikan segala masalah kompleks negeri ini. Kita tidak 

dapat membiarkan sejarah kelam kembali terulang. Biarlah 

yang lalu menjadi pelajaran berharga demi masa depan 

bangsa yang lebih baik. Berbagai hal dapat kita lakukan 

untuk bangsa ini. Seperti yang tergambar dalam lagu,  

bangun pemudi  pemuda  

Bangun pemudi  pemuda Indonesia  

Lengan bajumu s ingsingkan untuk negara  

Masa yang akan datang  kewaj ibanmu lah  

Menjadi  tanggunganmu terhadap nusa  

Menjadi  tanggunganmu terhadap nusa  

 

Masa depan bangsa ini adalah tanggung jawab bersama 

pemuda Indonesia. Akan dibawa kemana bangsa kita? Han-

ya dapat dijawab oleh kalian, wahai pemuda. Sudi tetap 

berusaha jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara trus kerja 

keras. Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih. Bertingkah  

laku halus hai putra negeri. Bertingkah laku halus hai putra 

negeri Bangsa ini hanya membutuhkan pemuda yang jujur, 

ikhlas dan tidak banyak berbicara. Tapi menunjukkan kerja 

keras. 

Para pemimpin masa depan, marilah kita memaknai kemba-

li sumpah pemuda. Nasib bangsa ada pada pundak kalian. 

Kembali mengutip perkataan bung Karno, "Perjuanganmu 

jauh lebih berat, perjuanganku melawan penjajah. Per-

juanganmu melawan bangsamu sendiri." 

PEMUDA HARAPAN 

BANGSA  

 

Sebuah bangsa akan maju tergantung dari masyarakat  dan 

pemimpin yang ada di dalam bangsa tersebut, ketika 

seorang pemimpin selalu membuat kebijakan yang tidak 

sesuai dengan keinginan rakyat, atau bisa dikatakan ke-

bijakan menindas rakyat, maka rakyat pun berhak untuk 

menolak kebijakan tersebut. Jiwa seorang pemuda identik 

dengan semangat juang yang tinggi, bisa menentukan arah 

perubahan sebuah bangsa, karena seorang pemuda merupa-

kan regenerasi penerus bangsa, yang mempunyai semangat 

dan bakat-bakat dalam kepemimpinan.  

 

Bapak, presiden pertama RI yaitu Ir. Soekarno pernah ber-

kata "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut seme-

ru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda niscaya akan ku-

guncangkan dunia". Dari perkataan beliau bisa kita lihat 

bahwa pemuda sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa 

dan bahkan dunia. Beberapa contohnya bisa kita lihat salah 

satunya saat peristiwa proklamasi, disitu kaum pemuda 

berperan besar dalam proklamasi sehingga Indonesia bisa 

merdeka, sehingga lahirlah yang namanya sumpah pemuda. 

 

Contoh lainnya adalah diamana pada tahun 1998, para ma-

hasiswa turun kejalan demi memperjuangkan keadilan dan 

krisisnya ekonomi bangsa dari otoriter bapak presiden 

Soeharto, sampai beliau pun berhasil dilengserkan dari jab-

atan, dan itu semua berkat dari hasil kepedulian  pemuda 

terhadap bangsa dan negara. Disitu dapat kita lihat bah-

wa  pemuda memang punya peran besar terhadap suatu 

bangsa dan bisa menentukan arah sejarah bangsa Indonesia.  

Reportase  Khusus  
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AKSI BUNGKAM MAHASISWA LAM-

PUNG  

Rilis : Creed 

RADEN INTAN - Sejum,ah Maha-

siswa dari berbagai Universitas di Lam-

pung menggelam aksi bungkam di pe-

lataran gerbang utama Universitas Lam-

pung. 

Aksi bungkam ini diikuti oleh beberapa 

perwakilan Mahasiswa dari tiap Univer-

sitas, seperti Universitas Lampung, IBI 

Darmajaya,UIN Radsen Intan Lampung, 

Politeknik Negeri Lampung, Umitra, 

Institut Teknologi Sumatera, dan Uni-

versitas Bandar Lampung, Jum‟at. 

Fadli Mahasiswa IBI Darmajaya yang 

juga selaku coordinator Lapangan 

(Korlap) dalam aksi ini mengatakan 

bahwa mereka akan terus bergerak untuk menghentikan UU Cipta Kerja. “Dibungkamnya aksi hari ini, tidak akan menghenti-

kan gerakan kami untuk terus menghentikan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law,”tegasnya. 

Dalam aksi tersebut para mahasiswa sibuk menggunakan atribut pita kuning yang disematkan dilengan kiri serta berpakaian 

hitam-hitam dan almamater Universitas masing-masing. 

“Pita Kuning ini digunakan memaknai demokrasi  Indonesia yang telah mati,” Ujar Fadli. 

Dalam aksi bungkam ini juga para mahasiswa membagikan selebaran yang berisikan beberapa sikap Dewan Perwakilan 

Rakyat yang tidak menangapi akal yang dilakukan oleh mahasiswa pada Rabu, (07/10) lalu. Tujuan disebarkannya selebaran 

untuk memberi informasi  sekaligus sosialisasi mengenai aksi penolakan UU Cipta Kerja atau Ommibus  Law. 

BIDIK LANGKAH PEMUDA DALAM MASYARAKAT  

Oleh : Straight  
 
Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda merupakan aset terbesar Indonesia. Ingat apa yang pernah Soekarno kataka-

na “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncangkan 

dunia”.  Peran pemuda pemudi begitu nyata bukan sekedar bayangan semata karena mereka adalah “Agent Of Change” dan 

“Sosial Control” yang harus selalu menerapkan pedoman hidup dalam masyarakat baik dalam hal social maupun akademik, 

karena pemudalah sasaran elemen bangsa yang mampu merubah dan membuktikan lahirnya sebuah peradaban baru. Dengan 

mengaktualisasikan pancasila kepada seluruh elemen masyarakat melalui pemuda.  

Sejarah merupakan saksi bisu yang membuktikan bahwasanya pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar da-

lam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu bangsa sedikit banyak dipengaruhi oleh 

pola piker serta kontribusi aktif dari para pemudanya. Dalam tatanan masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang po-

tensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagian 

harapan bangsa.  

Reportase  Khusus  
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Ada beberapa alasan mengapa pemuda memiliki peran besar dalam tatanan masyarakat, antara lain :  

1. Kemurnian idealismenya  

2. Keberanian dan keterbukaan dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan baru 

3. Semangat pengabdiannya 

4. Spontanitas  

5. Inovasi dan kreativitasnya 

6. Keinginan mewujudkan gagasan baru 

7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan diri sebagai seorang yang mandiri.  

Menurut Ginanjar Kartasasmita, kepeloporan dan kepemimpinan bisa berarti sama yakni berada dimuka dan diteladani yang 

lain. Dalam konteks ini Ginanjar adalah kepemimpinan di „lapangan‟. Kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan pembangunan yang dilakukan ditengah masyarakat dalam berbagai kegiatan.  

Indonesia hari ini berdiri tanpa pemuda disekitarnya. Seperti kotoran ditengah kota mereka membuangnya di tempat sampah. 

Ada kesenjangan persatuan antara indonesia dulu dan hari ini. Jika dulu NKRI harga mati maka saat ini NKRI tidak lagi ber-

harga. Dulu pergerakan pemuda di apresiasi dan didukung, sedang pergerakan pemuda dihari ini diawasi dan diperangi karena 

dianggap sebagai provokator, nyatanya tugas sebagai penyalur lidah masyarakat bukan lagi ditangan para pemuda.  

PEMINAT UKM PERSMA RADEN INTAN LAMPUNG  

GRAFIK PEMINAT UKM PERSMA RI 

ALUR MENGIRIM BERITA ATAU KARYA KEPADA REDAKSI 

REPORTER 
KEPALA 

REDAKTUR 

PEMIMPIN 

REDAKSI 

NOTE :  

KARYA YANG DIKIRIM KEPADA KEPADA REDAKTUR AKAN DISELEKSI DAN DIKOREKSI. 

SETELAHNYA, KEPALA REDAKTUR AKAN MENGIRIM KARYA KEPADA PEMRED, DAN AKAN DIKORE-

KSI DAN SELEKSI LAGI OLEHNYA UNTUK SUDAH PAS ATAU LAYAK TIDAKNYA KARYA TERSEBUT 

TERBIT DI WEB MAUPUN BLOG ATAU SOSIAL MEDIA LAINNYA. 

Minat Mahasiswa terhadap UKM PERSMA RI 

cukup banyak. Dan mereka yang sudah tergabung 

dalam UKM PERSMA RI adalah orang-orang yang 

mau belajar dan memiliki sikap dan mental yang 

baik. Karena untuk tergabung dalam UKM 

PERSMA tidak hanya memiliki sifat dan kreativitas 

yang baik, tapi juga memiliki mental yang kuat un-

tuk terjun kelapangan. 
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RADEN INTAN - Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Cut Tri-

maharany dan Rizka Aprilia berhasil menyabet ke-

juaraan Puteri Kebudayaan Lampung di ajang Pemili-

han Putera Puteri Kebudayaan Lampung 2020 yang 

diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung. 

 

Kedua Mahasiswi itu resmi menyandang status Juara 

Puteri Kebudayaan Lampung setelah melewati 

berbagai seleksi, yakni Interview, Pembuatan Essay, 

Pembuatan Video Advokasi dan foto yang berhub-

ungan dengan kebudayaan, Talent Show, Deep Inter-

view, dan Speach yang berkaitan dengan kebudayaan. 

 

Bermodal sekedar ingin mencoba ajang pageant. Cut 

berhasil menyabet Juara 1 Puteri Kebudayaan Lam-

pung 2020. "Tapi satu hal yang pasti saya melakukan 

segala sesuatu harus dengan hati yang ikhlas dan sesuai 

dimana pasion saya tanpa harus mengharap imbalan 

dari siapapun, tapi saya sangat percaya Allah akan 

memberikan imbalan sesuai apa yang telah menjadi 

kodrat saya" ujar Cut Trimaharany mahasiswi Hukum 

Keluarga Islam semester 3 saat dihubungi via 

WhatsApp. 

Tak hanya Cut, Rizka Aprilia Mahasiswa Program Study Pendidikan Bahasa Inggris semester 7 juga menyandang sebagai Run-

ner Up 2 Puteri Kebudayaan Lampung tahun 2020. 

 

Rizka memamparkan "Perasaan senang dan tidak menyangka yang selalu menyelimuti. Karena ini pertama kali ikut kompetisi 

di dunia Pageant.Tapi balik lagi ke awal, saya mempunyai prinsip nothing is impossible. Jadi tidak ada yan tidakk mungkin jika 

kita mau usaha" ucap Rizka saat dihubungi via WhatsApp. 

"Motivasi saya mengikuti ajang ini, karena tidak mau menghabiskan masa muda dengan sia-sia. Dan ingin berkontribusi dalam 

mengenalkan dan melestarikan budaya khususnya budaya Lampung" tambahnya 

 

Rizka berpesan "Apapun keinginan kalian, sesulit apa pun itu, Lakukan Karena kalau kalian tidak melakukan, kalian tidak 

pernah bisa mencapai nya. Intinya nothing is impossible." 

"Semoga generasi muda saat ini bisa tetap melestarikan budaya dan tetap menggores prestasi dalam keadaan apapun. Intinya, 

tetap semangat percaya diri dengan yang kalian punya." Harap Rizka Aprilia. 

TOREHKAN PRESTASI 2 MAHASISWA UIN RIL 

MENJADI PUTRI KEBUDAYAAN LAMPUNG  

Oleh : R D K 
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UKM -PIK SAHABAT UIN RIL BORONG PENGHAR-

GAAN DI AJANG BERGENGSI DUTA GENRE  

Oleh :  laela  

RADEN INTAN - Unit Kegiatan ( UKM) Pusat Infor-

masi dan Konseling (PIK) SAHABAT UIN Raden Intan 

Lampung mendapatkan berbagai penghargaan dalam acara 

"Apresiasi Duta GenRe (Generasi Berencana), PIK-R 

(remaja) dan BKR (Bina Keluarga Remaja) Unggulan 

Provinsi Lampung 2020," yang diadakan di Hotel Golden 

Tulip Springhill Bandar Lampung dan dibuka langsung oleh 

istri bapak gubernur Provinsi Lampung ibu Riana Sari selaku 

Bunda GenRe Lampung pada kamis, 17 September 2020. 

Dalam acara Apresiasi Duta GenRe di Provinsi Lampung 

dan BKR- Unggulan, terdapat rangkaian acara seperti 

berbagai tes, baik tes tertulis maupun wawancara online dan 

offline. Dan kemudian setelah terseleksi terpilih 60 pasang finalis yang mengikuti jambore kemudian sebagai penentu dipilih 

40 besar Duta GenRe Provinsi Lampung 2020 untuk memenangkan beberapa kategori penghargaan. 

Acara yang rutin diselenggarakan tiap tahun oleh BKKBN Provinsi Lampung dan Forum GenRe Lampung ini Diikuti oleh 

beberapa perwakilan dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, seperti PIK Sahabat UIN Raden Intan 

Lampung, PIK Raya Universitas Lampung, PIK Pilar Iain Metro Lampug, PIK Universitas Muhamadiah Pringsewu (UMPRI), 

PIK Sehati Dharmajaya, PIK Gesper MAN 1 Pringsewu, PIK Radiasi, dan beberapa Organisasi PIK lainnya. 

Sebanyak 22 orang anggota UKM PIK Sahabat mengikuti acara tersebut sebagai peserta dan 8 diantarnya berhasil maju ke 

Grandfinal Apresiasi Duta Genre. Dan dari ajang bergengsi tersebut UKM PIK Sahabat UIN RIL berhasil membawa beberapa 

kategori penghargaan, seperti Terbaik 1 Pengelolaan PIK tingkat Provinsi Lampung tahun 2020, Juara 2 Putri Duta GenRe 

Provinsi Lampung tahun 2020 yang di raih oleh Risqi Tuberta, Juara Motivator Duta GenRe Provinsi Lampung Tahun 2020 

yang diraih oleh A. Taufik Kurohman, Juara 1 TikTok Challenge yang diraih oleh Yuni Endarti Putri, dan Juara 2 Vlog Chal-

lenge oleh Duta GenRe UIN RIL 2020. 

Dwi Wulansari selaku salah satu panitia berharap agar generasi remaja menjadi generasi emas harapan bangsa yang bisa me-

manfaatkan peluang postif. 

"Semogaa kedepanya generasi-generasi remaja kususnya di Provinsi Lampung bisa menjadi generasi emas harapan bangsa 

bisa memanfaatkan peluang positif dari bonus demografi, bisa menjadi peluang untuk memanfaatkan teknologi yang ada, dab 

juga bisa menjadi remaja yang terencana terhindar dari seks bebas, pernikahan usia anak dan NAPZA (Narkotika, Psikotropi-

ka, dan Zat Adiktif)," tuturnya. A. Taufik Kurohman sebagai juara motivator Duta Genre Provinsi Lampung 2020 awalnya tak 

menyangka dirinya menjadi duta motivator. 

"Awalnya bener-bener tidak nyangka kalo dipanggil jadi Duta Genre kategori motivator, sempet bengong dulu dan tengok 

kekanan kiri karena tidak percaya masuk kategori itu." 

"Kalo untuk mendapatkan kategori motivator itu kurang paham dengan penilaiannya karena saya hanya melakukan aktivitas 

karantina sesuai dengan diri saya berusaha disiplin dan humble dengan teman - teman lainnya dari PIK lainnya yang berasal 

dari kota dan kabupaten berbeda, pas dikarantina juga masih ada deep interview yg disetiap pos berbeda-beda.Dari postingan 

ig dan sosmed lainnya juga mempengaruhi penilaian karena sebagai role model harus bisa memanfaatkan sosmed dengan baik, 

hal itu jg masuk penilaian," jelas taufik,  
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PERTIWIKU SEDANG BER-
DUKA  

Oleh : Eka Wijiastuti 

Aku gagal saat baru berencana 

Kalah,Padahal tidak sedang berlomba 

Mimpiku jadi tertunda 

Akan ku hajar dia,Tapi.. dia siapa.. 

Siapa pelakunya..? 

Bagaimana cara menghajarnya? Serta.., 

Siapa yang patut dijadikan tersangka? 

 

Kita semua berduka... 

Dan corona adalah Dalang dibalik ini semua 

Manabisa mawar layu sebelum megar 

Membuat kita terkurung dalam kecemasan 

Serta situasi dan kondisi semakin mencekam 

Kita pasti menang! Atma ku membara 

Takkan ku beri aksama 

Tak apa mimpiku tertunda, 

Tapi kau dan aku tetap ada 

 

Bertahanlah,Aku tahu kita bisa 

Kita lewati anca pandemi ini dengan cinta 

Membancang rindu yang tertahan lama 

Mana bisa dia nyaman dalam bumi pertiwi 

Ku beri tahu.. lebih baik kau angkat kaki 

Virus durjana! Musnahlah kau dalam buana 

 

Ibu pertiwi... 

Sebentar lagi kau akan pulih 

Sudah kuberi peringatan dia ! 

Ku pastikan kau takkan kenapa-kenapa..! 

Tetaplah kita dalam istana 

Kita saling menjaga dengan doa 

Agar virus ini tahu,kita punya tuhan yang maha segala 

Dan pertiwi kembali seperti sedia kala 

CORONA DAN PENDERITAAN 

Oleh : Khoirunisa Alfia 

 

Terdengar kabar virus bertebar 

Virus yang datangnya nan jauh dari Wuhan 

Entah bagaimana virus ini bisa ada 

Virus ini bernama corona 

 

Siapa menduga virus ini tersebar begitu cepat 

Dan siapa sangka tersebar hingga tanah air tercinta 

Pada awal tahun 2020 

Segala impian terhalang dan menjadi bayang 

 

Banyak sekali penderitaan yang didapat 

Para buruh yang banyak diPHK 

Pedagang kaki lima yang harus berhenti sementara 

Bahkan tenaga medis bertaruh nyawa 

 

Sangat disayangkan banyak dari mereka yang tidak acuh 

Mereka yang tidak kekurangan walau tidak bekerja di luar 

Sayang sekali mereka malah asik pergi liburan 

Tanpa mengindahkan protokol kesehatan 

 

Apakah begitu sulit menerapkan 

Bahkan hal sederhana demi pencegahan tak dilakukan 

Mari kita peduli terhadap diri kita dan orang lain 

Mari cegah dan hentikan penyebaran virus corona  

 

Jalan terbaik bagi kita semua, terapkanlah protokol kesehatan  

Serta senantiasa berdoalah agar virus ini lenyap dari bumi 

Indonesia 

Sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini 

Akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa 

JATUH BANGUNNYA NEGARA INI TERGANTUNG PADA BANGSA INI SENDIRI. SEMAKIN-

PUDAR PERSATUAN DAN KEPEDULIAN, INDONESIA HANYALAH SEKEDAR NAMA DAN GAM-

BAR SEUNTAIAN PULAU DI PETA - MOH. HATTA 
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KONSTITUSI RASA  
Oleh : Rifky Kusuma 

 

Goresan tinta mengukir sebuah cerita 

Saling mendesak mencari makna  

Berusaha mencari  

 

Aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata 

Aku juga bukan politisi yang pantai berjanji  

Yang ku tahu hanyalah kontitusi  

Bahwa mencintai adalah hak segala bangsa 

 

Aku tak mampu memproklamasikan rasa 

Aku juga tak mampu menjaga kedaulatan kita 

Aku hanya ingin merdeka 

Merdeka dari rasa ingin memilikimu 

WABAH BUANA  
Oleh Abdul Aziz 
 
Terniang resah menyelimuti buana 

Yang tak tampak oleh netra tersebar bersama anila 

Menyelimuti nabastala yang menjadi lalu lintas penyeba-

rannya 

Si kecil lincah yaitu corona 

 

Virus kecil yang mematikan jiwa-jiwa pengidapnya 

Dengan mudah menikam, bersarang, hingga menularkan 

Membuat buana gentar beserta isinya 

Karena takut akan virus yang mematikan 

 

Dunia menggelap dirundung duka 

Jutaan manusia menjadi mangsa 

Akan mematikannya virus corona 

Yang terkadang masih banyak orang mengacuhkannya 

 

Kau datang menyerbu dunia yang semakin terpuruk 

Merenggut semua nyawa tanpa mengenal usia 

Menyibukkan semua umat manusia 

Padahal wujudmu tidak terlihat oleh netra 

 

Kehadiranmu bisa jadi adalah teguran 

Dari tuhan terhadap alam semesta 

Agar lebih paham terhadap keadaan 

Yang sebenarnya hanya sementara 

BEDA WARNA  
Oleh : Meliniar 

 

Langkah yang menempuh arah lebih dekat untuk hilang, 

Atau langkah yang menempuh arah sangat panjang untuk 

datang ?  

 

Berguman memperhatikan, 

Atau berdiam dalam lamunan ?  

Semua bukan kewajiban  

Semua tentang pilihan  

 

Lantas bersenang-senang kemudian entah-berantah ? 

Atau bersedih terkulai dahulu lalu bergairah ? 

 

Jalanmu bukan jalanku 

Begitu juga sebaliknya 

Sebab, bisa jadi berlari mu bahagiamu 

Berdiam ku bahagia ku 

SIKLUS  
Oleh : Eka Meiliana 

 

Semenjak kau berlari dari penglihatan buta 

Semakin tersedu relung berbunyi 

Orang jejak yang tak mampu hilang oleh gerimis 

 

Semenjak kau musnah dari ingatan pura pura 

Semakin abadi angan bersemi 

Oleh indah yang tak mampu diungkap oleh kata 

 

Semakin kau tanggal  

Semakin senyummu tinggal  

 

Semenjak luka 

Semakin ku lebur dalam lara 

SOSIAL MEDIA PERSMA RADEN 

INTAN  

WEB : WWW.PERSMA.RADENINTAN.AC.ID 

IG : PERS_RADENINTAN 

 

BLOG : PERSMARADENINTAN.BLOGSPOT.COM 



SEPUCUK SURAT UNTUK U K M 

SUCI NUR UTAMI / PSIKOLOGI ISLAM 

Banyak hal yang memang harus Kita benahi. Dari personal, Tim, dan komunikasi. Banyak rencana yang harus Kita 

wujudkan Untuk bisa timbul ke permukaan dan dipandang semua orang, Kita butuh sikap 'loyal'. Menjadikan kepem-

impinan yang mampu memajukan persma. Mengadakan terbitan bulanan, majalah kampus mingguan, dan terbitan 

tahunan. Mengadakan pameran pers yang diadakan sesuai jadwal Dengan sedikit talk show untuk menambah ilmu. 

Mengadakan pelatihan Untuk para anggota pers mengolah skill dalam menulis Dengan menyewa guru atau mengada-

kan tour pers Antar kampus Untuk sharing ilmu minimal seminggu sekali, juga selain mengasah skill, dapat Pula 

menambah relasi Jadi tidak hanya para petinggi atau pengurus pers yang mengenal mereka , para anggota pun harus 

mengenal mereka. Karena pers adalah ukm luar biasa Maka Kita harus mempunyai schedule yang juga luar biasa . 

Jika Kendala adalah Dana, maka setiap individu wajib membayarkan uang kas, atau Kita bisa berjuaalan jasa atau 

barang, Dengan mengadakan pameran pun Kita bisa mendapatkan uang. Semua itu kembali Lagi ke pada anggota, 

siapkah bersikap 'loyal' pada ukm persma ? Jika tidak Maka Mari bangun pers Sama seperti sebelumnya yang perla-

han tenggelam dan menghilang. 

 

ELDA SARI / PENDIDIKAN MATEMATIKA 

Lebih dikompakkan lagi antar pengurus dan anggota, bagi pengurus lebih memperhatikan perkembangan ang-

gotanya, bagi anggota lebih tingkatkan jiwa #gardaidealismemahasiswa nyaa. Jangan kendor lalu mundur. 

 

SATIYA ANDANI / PSIKOLOGI ISLAM 

Lebih meningkatkan eksistensi dengan cara menunjukkan kebolehan dari ukm ini sendiri, misal melakukan 

kegiatan2 yang melibatkan banyak orang, tidak hanya fokus dalam pembuatan berita orang lain saja, Tapi kita juga 

harus memiliki sesuatu yang bisa kita beritakan sendiri, melakukan pelatihan kejurnalistikan setiap minggu atau se-

tiap bulan sekali dengan orang yang pro di bidang kejurnalistikan agar ilmu nya makin berkembang dan tidak stuck 

hanya disitu saja, melakukan pelatihan rutinan bertujuan agar adanya progres yang berkembang di dalam ukm terse-

but, begitupun sastra dan sebagainya diadakan pelatihan agar anggota persMa RI memiliki softskill yang berkem-

bang bukan belajar secara otodidak, untuk para pengurus harus berbagi ilmu bukan hanya bisa menyalahkan kemudi-

an anggota dibiarkan mencari kebenaran sendiri dan kami tidak tau apa hal itu lebih benar dari sebelumnya atau tid-

ak,setiap anggota harus menumbuhkan kesadaran terhadap tanggung jawab tugas masing2, mengapresiasi hasil karya 

anggota agar lebih semangat, jnagan ada anak emas atau semacamnya di dalam UKM tersebut karena itu tidak adil 

bagi anggota lain. Terimakasih 

 

SEPTIYA AMANDA / EKONOMI SYARIAH 

Untuk seluruh anggotanya jika ada kumpulan atau apapun itu biasakan on time. Karena kasihan orang yang on time 

harus nunggu lama yang ngaret. Jadi kebiasaan yang seperti ini akan terus menerus berlanjut nantinya. 

TASHA MAULIDIASARI / PENDIDIKAN MATEMATIKA 

Jangan memihak ke beberapa orang saja.  

 

 

TASHA MAULIDIASARI / PENDIDIKAN MATEMATIKA 

Kapan kita bisa latihan kepenulisan ya (Menulis Opini, sastra,berita,dll) Pingin nih ningkatin skill menulis nya. Ka-

kak-kakak hebat terimakasih ilmunya ya. Semoga sukses selalu.  

 



LEBIH DEKAT DENGAN TIM REDAKSI YUK !!  

DESTRIA RAMADINA / STUDI AGAMA AGAMA / 7 

Pemimpin Redaksi (Pemred, Editor in Chief) bertanggung jawab terhadap 

mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi se-

luruh rubik website yang dipimpinnya. Pemimpin redaksi menetapkan kebijakan dan 

mengawasi seluruh kegiatan redaksional. 

DENISA ARWANITA / PERBANKAN SYARIAN / 5 

Wakil Pemimpin Redaksi (Wakil Pemred, Editor in Chief) bertanggung jawab me-

wakili Pemred ketika Pemred berhalangan untuk bertugas. Seperti, terhadap 

mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi se-

luruh rubik website yang dipimpinnya. Pemimpin redaksi menetapkan kebijakan dan 

mengawasi seluruh kegiatan redaksional. 

KEPALA REDAKTUR 

REDAKTUR PELAKSANA 

REDAKTUR ONLINE 

CREATIVE EDITOR 

FEBRIANA MAYASARI / STUDI AGAMA AGAMA / 7 

Kepala Redaktur  melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian 

dan perbaikan karya yang akan dimuat atau disiarkan.  

AESYIA RAHMATIKA UTARI / STUDI AGAMA AGAMA / 5 

Redaktur Pelaksanaan  melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas 

penyeleksian dan perbaikan karya yang akan dimuat atau disiarkan.  Dan juga 

membuat produk dari UKM PERSMA RI  seperti Majalah, Tabloid, Renaisance, 

dll 

ELDA SARI /PENDIDIKAN MATEMATIKA/ 5 

Redaktur POnline melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas 

penyeleksian dan perbaikan karya yang akan dimuat atau disiarkan.  Dan juga me-

megang media online UKM PERSMA RI seperti Instagram. 

IRGI RISKIYADI P / KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM/ 5 

Desain Grafis melakukan editing  desain untuk produk UKM PERSMA RI. Dan  

membantu Redaktur Pelaksana dan redaktur Online. 

PEMIMPIN REDAKSI 

WAKIL PEMRED 



HOT NEWS 


