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SELAMAT DATANG KEPENGURUSAN BARU  

SALAM REDAKSI !! 

 

Alhamdulillah segala puji bagi 

Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

hidayah-Nya setelah pergantian 

kepengurusan yang dilaksanakan 

di bulan desember 2020 lalu, kini 

persma RI memiliki wajah-wajah 

baru kepengurusan dan buletin 

persma RI kembali terbit di awal 

tahun 2021. Di tahun 2020 tidak 

banyak perubahan dan kegiatan 

yang dapat terlaksana sebagaimana 

mestinya, hal ini dikarenakan kita 

masih mengalami pandemi corona.  

Semoga dengan bergantinya 

kepengurusan tahun ini, UKM 

persma RI dapat lebih baik lagi 

dari tahun sebelumnya. Sebagai 

media informasi mahasiswa, 

persma RI semaksimal mungkin 

tetap menjalankan program kerja, 

meskipun masih banyak terdapat 

kendala, tetapi kami tetap berusaha 

untuk memberikan informasi sepu-

tar kampus UIN Raden Intan Lam-

pung.  

 Kehadiran buletin ini tentu 

selalu dinanti oleh civitas akade-

mik UIN Raden Intan lampung 

maupun masyarakat lainnya. Tiada 

hari tanpa membaca, tiada hari 

tanpa informasi baru. Berdasarkan 

hasil rapat redaksi, buletin edisi 

ketiga di tahun 2021 ini kami 

mengangkat tema ―Prestasi 

Berkualitas UKT Memanas‖.  

Mengingat terbatasnya halaman 

pada buletin, dalam terbitan kali 

ini kami hanya menyajikan bebera-

pa prestasi dan penghargaan yang 

telah diraih oleh UIN Raden Intan 

Lampung, juga tentang kritik ter-

hadap Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) di UIN Raden Intan Lam-

pung. 

 Kami menyadari bahwa 

buletin ini masih jauh dari kata 

sempurna dan belum sesuai ek-

spetasi para pembaca. Untuk itu, 

kami mengharapkan kritik dan sa-

ran yang membangun yang bisa 

disampaikan melalui email agar 

kami bisa lebih baik lagi dalam 

pembuatan selanjutnya. Semoga 

terbitan ini dapat memberkan in-

spirasi dan inovasi bagi kita semua 

untuk makin cerdas sesuai dengan 

perkembangan zaman.  
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UIN-RIL MENJADI TUAN RUMAH 

PENYELENGGARAAN LAUNCHING 

SPAN -UM PTKIN 2021  

Oleh : KIKI 

 
RADEN INTAN – Pada kesempatan kali ini UIN Raden Intan Lampung menjadi tuan rumah dalam acara launching SPAN

-UM PTKIN se Indonesia. SPAN-PTKIN adalah jalur pendaftaran bagi calon mahasiswa baru melalui nilai sedangkan, UM-

PTKIN adalah jalur pendaftaran bagi calon mahasiswa baru melalui tes tertulis. 

 

UIN Raden Intan Lampung sebagai tuan Rumah mendapat penghargaan dalam kategori penghargaan publikasi SPAN-PTKIN 

terbaik tahun 2020. Acara launcing tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta jajarannya, Gubernur 

Lampung Ir. Arinal Djunaidi beserta jajarannya, Ketua Umum Forum Pimpinan PTKIN, Sekertaris Forum Pimpinan PTKIN 

dan seluruh Rektor dan Wakil Rektor (warek) Seluruh Indonesia. 

 

Dalam sambutannya, Gus Yaqut selaku Menteri Agama mengatakan ―saya sangat senang pagi ini, kita bisa menyaksikan 

hajatan tahunan sebagai tanda seleksi mahasiswa baru yang dilaksanakan secara Nasional oleh semua PTKIN Se-Indonesia 

mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah tradisi‖ ujar beliau. Beliau juga berpesan kepada seluruh peserta PTKIN yang hadir 

pada hari ini agar memandang Islam itu sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi, karna kerap kali bagaimana cara pandang 

kita kepada agama menentukan bagaimana cara kita bersikap, berperilaku terhadap sesama. 

 

Selain itu juga Gubernur Lampung menyampaikan dalam sambutannya ―Pemerintah Lampung terus membangun sinergi 

dengan lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi selain di sektor ekonomi, pariwisata, atau sektor ekonominya, 

Lampung juga saat ini sudah menjadi destinasi pendidikan, hal ini terus kami dorong dan kembangkan guna tercapainya Sum-

ber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul‖ ujar Arinal. 
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UIN RIL RAIH 2 

PENGHARGAAN 

PENILAIAN UI GREEN 

METRIC  

Ril is  :  Humas  

 

RADEN INTAN  - UIN Raden Intan Lampung berhasil 

meraih peringkat 10 kampus hijau berkelanjutan penilaian UI 

GreenMetric tahun 2020. Penilaian ini naik dari tahun sebe-

lumnya yakni peringkat 11 sekaligus mengukuhkan UIN 

Raden Intan sebagai kampus hijau terbaik pertama di luar 

Pulau Jawa. 

 Selain masuk ke dalam 10 besar, UIN RIL juga 

mendapat penghargaan lain yakni The Most Sustainably In-

novative University in Indonesia atau sebagai kampus ino-

vatif dalam pengembangan kampus hijau berkelanjutan. 

Pengumuman tersebut dilaksanakan secara daring melalui 

aplikasi Zoom. 

 Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri MAg mengucapkan 

rasa syukur atas perolehan tersebut. Menurutnya, semua yang 

dicapai dan penghargaan yang diraih oleh UIN, tidak terlepas 

dari kerja sama seluruh elemen warga kampus. 

―Alhamdulillah, UIN Raden Intan masuk ke dalam 10 besar 

nasional penilaian UI GreenMetric. Ini merupakan 

pengakuan dari lembaga internasional yang kredibel terhadap 

kampus UIN. Semoga ini dapat menginsiprasi kita semua 

khususnya dalam upaya melestarikan lingkungan,‖ ungkap-

nya. 

 Prof Mukri juga mengingatkan kepada pimpinan dan 

seluruh sivitas akademika untuk tidak cepat puas dalam 

penghargaan tersebut. Dia mengajak untuk tetap konsisten 

dan berkomitmen dalam mewujudkan visi UIN yakni sebagai 

kampus rujukan internasional dalam pengembangan ilmu 

keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan 

tahun 2035. 

 Pemeringkatan kampus hijau berkelanjutan ini diikuti 

oleh 88 perguruan tinggi se-Indonesia dan 912 perguruan 

tinggi seluruh dunia dari 84 Negara. 

Berikut peringkat 10 besar The Most Sustainable University 

in Indonesia tahun 2020 : 

1. Universitas Indonesia (UI) Jakarta 

2. Universitas Diponegoro (Undip) Semarang 

3. Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta 

4. Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor 

5. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya 

6. Universitas Negeri Semarang (Unnes) Semarang 

7. Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo 

8. Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta 

9. Telkom University (TU) Bandung 

10. UIN Raden Intan (UIN RIL) Lampung 

 Adapun Penghargaan lain yang diberikan yaitu : 

1. UIN Raden Intan Lampung sebagai The Most Sustaina-

bly Innovative University in Indonesia 

2. Institute Teknologi Sumatera sebagai The Most Sustain-

ably Improved University in Indoneisa 

3. Universitas Sumatera Utara sebagai The Most Active 

University in UI GreenMetric, dan Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa sebagai The Best New Participating University.  

 Pada pengumuman tersebut, turut hadir Menteri Riset 

dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta 

Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili dan para 

Rektor Perguruan Tinggi dan Swasta. (NF/HI) 

 

HAB KE -  75 ,  40 ASN 

UIN RIL TERIMA 

SATYALANCANA KAR-

YA SATYA  

Ril is :  Humas  

 

RADEN INTAN  - Pada peringatan Hari Amal Bakti 

(HAB) ke-75 Kementerian Agama tahun 2021, 40 ASN UIN 

Raden Intan Lampung terima penghargaan Satyalancana 

Karya Satya. Penghargaan ini diserahkan oleh Rektor UIN 

Prof Dr Moh Mukri MAg di halaman rektorat, Rabu 

(6/1/2021). 

 Penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor : 123/TK/tahun 2020 

tanggal 6 November 2020. Rincian penerima penghargaan 

untuk ASN UIN Raden Intan Lampung yaitu 30 tahun 

sebanyak 11 orang, 20 tahun sebanyak 19 orang, dan 10 ta-

hun sebanyak 10 orang. 

 Satyalancana Karya Satya merupakan sebuah tanda 

penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil  
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atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berbakti selama 

10, 20, atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan 

menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan 

pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap peg-

awai lainnya. 

 Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan bahwa 

tugas pengabdian kepada bangsa dan negara adalah amanah 

yang harus dijalankan dengan baik oleh semua insan Kemen-

terian Agama. 

―Bekerjalah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berla-

ku. Mari tingkatkan disiplin. Sebagai dosen tetaplah 

mengajar dengan tulus, dan begitu juga kepada pegawai teta-

plah melayani dan bekerja dengan penuh integritas, loyalitas 

serta terapkan budaya kerja Kementerian Agama,‖ pesan 

Rektor. 

 Atas nama pribadi dan pimpinan UIN, Rektor juga 

mengucapkan selamat atas penghargaan tersebut. ―Dengan 

iringan doa, semoga saudara dapat melaksanakan tugas 

dengan baik dan penuh dedikasi,‖ pungkasnya. 

 Selain penyerahan Satyalancana, Rektor juga menye-

rahkan penghargaan Adiktis Kementerian Agama atas 

penghargaan kampus hijau kepada Kepala Biro AUPK dan 

Ketua Tim Pengembangan Kampus Berkelanjutan dan 

Berwawasan Lingkungan (TPKBBL) UIN Raden Intan Lam-

pung. (NF/HI) 

 

KBM UIN RIL : SERUAN 

AKSI SOLIDARITAS 

TUNDA PEMBAYARAN 

UKT  

Oleh : Medol  

 

RADEN INTAN – Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) 

UIN Raden Intan Lampung menyerukan seruan aksi solidari-

tas untuk menunda pembayaran UKT sampai hasil KMA 

keluar. 

Tahun ajaran baru mulai diberlakukan dan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) sudah mulai harus dibayar pada waktu yang 

sudah ditentukan. Menurut Surat Keputusan Rektor tentang 

Kalender Akademik Tahun 2020 tentang Pembayaran Sum-

bangan Pembinaan Pendidikan (SPP) / Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) Tahun Akademik (T.A.) 2020/2021, bahwa Pem-

bayaran SPP/UKT Semester Genap T.A. 2020/2021 dil-

aksanakan pada tanggal 13 Januari s.d. 19 Februari 2021. 

 Melihat berita tersebut banyak dari mahasiswa UIN 

Raden Intan Lampung yang resah, dikarenakan Keputusan 

Menteri Agama (KMA) mengenai kebijakan mekanisme 

UKT perkuliahan ditengah pandemi belum turun tetapi pihak 

kampus sudah mengumumkan untuk segera membayar ukt. 

 Adanya keresahan ini KBM UIN Raden Intan Lam-

pung membuat aksi solidaritas tunda pembayaran ukt sampai 

hasil kebijakan KMA turun. Dan aksi ini pun didukung oleh 

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) 

UIN RIL, ―Ya tidak apa, karena memang itu seiring dengan 

apa yang difikirkan DEMA-U, sebab perpanjangan dari sebe-

lumnya edaran tanggal 13 sampai 30 Januari, hingga menjadi 

13 januari sampai 19 februari, itu merupakan bagian dari 

upaya komunikasi dema-u dengan Wakil Rektor 2 yang di 

legitimasi rapat pimpinan hari kamis lalu‖ ujar Devi Retnia-

sih selaku ketua DEMA-U UIN RIL. 

 Adapun harapan yang dikemukakan oleh devi retnia-

sih mengenai aksi solidaritas ini,―Harapanku ya seruan itu 

bisa memberi informasi ke mahasiswa bahwa kita masih per-

lu menunggu KMA barangkali di KMA nanti ada keputusan 

yang dapat meringankan mahasiswa sehingga mahasiswa 

terbantu‖ lanjut devi. 

 

 

 

HALLO SOBAT PERSMA RI  

 

Kalian gemar menulis  art ikel ,  

opini ,  puis i ,  essai  dan tul isan -

tul isan lainnya? Tapi  hanya ter-

s impan di  buku harian atau cata-

tan handphone doang.  

 

Nah,  untuk i tu  PERSMA RI mem-

berikan ruang untuk kal ian men-

uangkan karya-karya kal ian di  

Websi te  persma.radenintan.ac . id  

dan Instagram @pers_radenintan  

Kuyy,  kirimkan!  

Biar  banyak dinikmat i  banyak 

orang !! !  

 

TERBUKA UNTUK SELURUH MAHA-

SISWA UIN RIL 

INFO 

https://www.radenintan.ac.id/uin-lampung-terima-penghargaan-adiktis-2020/
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FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Berdirinya Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, dimulai pada saat Yayasan 

Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) 

yang didirikan pada tahun 1961. YKIL 

merupakan yayasan yang bergerak di bi-

dang sosial khususnya umat Islam di 

Lampung, yang bertujuan untuk menye-

lenggarakan berdirinya rumah-rumah 

peribadatan dan pendidikan Islam. Tahun 

1963 YKIL mengajak alim ulama ber-

musyawarah di Metro, ibukota Lampung Tengah, membicarakan program bidang pendidikan Islam. Berdasarkan 

keputusan musyawarah alim ulama tersebut, pada tahun yang sama diumumkan pembukaan Fakultas Tarbiyah di 

Teluk Betung di bawah santunan dan asuhan YKIL  

Program studi yang terdapat di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan diantaranya Pendidikan Agama Islam (PAI), Pen-

didikan Bahasa Arab (PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Pendidikan 

Biologi (Pend. Bio), Pendidikan Fisika (Pend. Fis), Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), Pendidi-

kan Matematika (Pend. Matc), Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD), dan Pedidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI).  

PENGURUS ORMAWA 

FAKULTAS TARBIYAH DAN 

KEGURUAN TAHUN AJARAN 

2021/2022  

 

1. Heri Okta Pratama sebagai Ketua SEMA-F 

2. Nur Azizatul Fajriyah sebagai Ketua DEMA-F 

3. Hafizul Wani sebagai Wakil Ketua DEMA-F 

4. Selviana Chintia Dewi sebagai KETUA HMJ PAI 

5. Tamara sebagai Ketua HMJ MPI 

6. Maharani Prasetiawati sebagai Ketua HMJ PBA 

7. Reva Aprilia Ayuningsih sebagai Ketua HMJ BKPI 

8. Febrilia Tri Andriyani sebagai Ketua HMJ Biologi 

9. Dede Saepuloh sebagai Ketua HMJ Fisika 

10. Riandra Arnando sebagai Ketua HMJ Matematika 

11. Linggar Lanka Rambu Tirany sebagai Ketua HMJ 

PBI 

12. Andrea Puspita Dewi sebagai Ketua HMJ PGMI 

13. Poeji Indah Laras Sati sebagai Ketua HMJ PIAUD 

 

PRESTASI YANG DIRAIH OLEH 

MAHASISWA TARBIYAH DAN 

KEGURUAN  

 

i. Top 100 best essay oleh Aziz Maula  

ii. Pada ajang As a Participant in internasional grand 

symposium di kuala lumpur oleh Maria Ulfa dan 

Mardinah. 

iii. 10 besar apresiasi gelora pendidikan di Universi-

tas Sebelas Maret oleh Septia Ezy Pratama, Debi 

Pratama, dan Abdul Rosyid. 

iv. Juara 1 kelas putri kejuaraan tapak suci IPB antar 

perguruan tinggi oleh Zuhria Islami. 

v. Pemenang 50 karya terbaik lomba menulis ting-

kat nasional oleh Abdul Hakim. 
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FAKULTAS  SYARIAH  

 Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Raden 

Intan Lampung dinege-

rikan bersamaan dengan 

peresmian IAIN Raden 

Intan Tanjung Karang 

dengan Surat Keputusan 

(SK) Menteri Agama RI 

Nomor 187 Tahun 1968 

tanggal 26 Oktober 

1968 pada masa kepem-

impinan Rektor pertama 

Mukhtar Hasan, S.H yang berlokasi di Jalan Raden Fattah Kaliawi Tanjung Karang. 

 Pada saat dinegerikan, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang saat ini menjadi Fakultas 

Syari’ah dan Hukum berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 187 tahun 1968 mempunyai dua jurusan, yaitu Juru-

san Peradilan Agama (PA) dan Jurusan Perdata Pidana Islam (PPI), yang mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu Syari’ah 

dan Hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif). 

Terdapat 3 program studi yang ada di fakultas Syariah, diantaranya yaitu  

A. Al ahwal al Syaikhsiyah (hukum perdata/hukum keluarga); 

B. Siyasah (hukum tata negara); 

C. Muamalah (hukum ekonomi). 

PRESTASI YANG DIRAIH 

OLEH MAHASISWA 

FAKULTAS SYARIAH  

 

i .  Juara 2  lomba PPS (HAKA Fair  Nasion-

al)  yang d iadakan UIN Walisongo  UKM -

F MCC.  

i i .  Predika t  terba ik 1  dan 4 LKTI Nasional  

diadakan IAIN Muhamadiyah Metro.  

i i i .  Juara 1  lomba kompet isi   v ideo  kreat i f  

nas ional  ber temakan ―Har i  Pahlawan‖  

yang d iadakan HMPS Hukum P idana  I s-

lam IAIN Jember  oleh Boby Pra tama.  

iv.  Juara 2  lomba video kreati f  d i  IAIN Jem-

ber  oleh M Alvin Saputra.  

PENGURUS ORMAWA 

FAKULTAS SYARIAH TAHUN 

AJARAN 2021/2022  

 

1.  Doni Siregar  sebagai  Ketua DEMA -  F 

Syar iah.  

2.  Yuni Lestar i  sebagai  Ketua SEMA -  F Sya-

r iah.   

3.  Tri  Ramadona sebagai  Ketua HMJ Hukum 

Tata Negara  (HTN).  

4.  Adi Pratama sebagai  Ketua  HMJ Hukum 

Ekono mi Syar iah (Muamalah) .   

5.  Niza Nur Azizah sebagai  Ketua HMJ 

Hukum Keluarga  (Al Ahwal  Al Syaikhsi -

yah) .   
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FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI 

AGAMA 

Fakultas Ushuluddin adalah salah satu dari 4 Fakultas yang berdiri dalam payung hukum UIN Raden 

Intan Lampung. Ushuluddin berdiri dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat agar UIN Raden Intan mampu 

melahirkan sarjana muslim yang mampu memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu masyarakat men-

jadi masyarakat madani, berilmu, berwawasan dan berahklak mulia, umumnya bagi masyarakat Sumatera bagian 

selatan dan khususnya bagi masyarakat Lampung. Tantangan yang diberikan masyarakat terhadap Universitas Is-

lam Negeri yang melatar belakangi berdirinya Fakultas Ushuluddin dalam lingkungan UIN Raden Intan. 

Disamping Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung juga memiliki Fakultas 

Ushuluddin yang berdiri pada tahun 1968. Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung berdiri berdasarkan 

SK. KMA RI No.187 / 1968, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Oktober 1968. Pada mulanya Fakultas Ushuluddin 

UIN Raden Intan Lampung memiliki 3 Program Studi atau Jurusan yaitu :  

1. Studi Agama Agama / Perbandingan Agama 

2. Aqidah dan Filsafat Islam 

3. Ilmu Al-quran dan Tafsir Hadist 

4. Politik dan Pemikiran Islam 

5. Tasawuf dan Psikoterapi 

6. Psikologi Islam 

7. Sosiologi Agama 

PRESTASI YANG DIRAIH OLEH MAHASISWA FAKULTAS 

USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  

i. Juara 3 lomba essay tingkat mahasiswa nasional dalam acara bapinda fair 2020 oleh M. Diniel 

Muhtari. 

ii. Juara 3 pada kegiatan lomba tasawuf psikoterapi essay competition oleh Venti Agung Lestari. 
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FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU 

KOMUNIKASI  

Fakultas Dakwah dengan 

status persiapan negeri 

telah dibuka pada tahun 

1989 berdasarkan izin 

operasional dengan SK 

Dirjen Bagais No. 30 / 

E / 1989 Tanggal 20 Juli 

1989. Berdasarkan indi-

kasi rektor di atas, selan-

jutnya terbitlah Surat 

Keputusan Dirjen Pem-

binaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 109/1995 Tanggal 15 September 1995 tentang Fakultas Dakwah 

IAIN Raden Intan Lampung. Seiring dengan terbitnya surat keputusan tersebut, secara resmi Fakultas Dakwah 

menjadi negeri, terdiri dari tiga jurusan yaitu; PPAI, Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dan Manajemen 

Dakwah (MD). Pada tahun 2000, jurusan KPI dan PMI Fakultas Dakwah mengajukan akreditasi, dan terbitlah Su-

rat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 017 / BAN-PT / 1999-2000 tanggal 27 Desem-

ber 2000 dengan peringkat C. Peringkat akreditasi tersebut memacu civitas akademika Fakultas Dakwah berbenah 

diri dalam upaya meningkatkan kualitas. 

 Kerja keras yang telah dilakukan membuahkan hasil dengan terakreditasinya program-program studi di 

Fakultas Dakwah dengan peringkat B sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

Nomor: 030 / BAN-PT / Ak-X / S1 / XII / 2007 untuk jurusan Manajemen Dakwah dan Nomor: 032 / BAN-PT / 

Ak-X / S1 / I / 2008 untuk Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). AK-

TA PENDIRIAN Izin operasional Fakultas Dakwah tertuang dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kelem-

bagaan Agama Islam Nomor: E / 109/1995 tertanggal 15 September 1995. Pada tahun 2009 izin operasional 

Fakultas Dakwah telah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen PENDIS Nomor: Dj.I / 197/2009 tanggal 14 April 

2009 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Studi.  

Terdapat 4 program studi yang ada di fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, diantaranya :  

 Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 

 Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 

 Menejemen Dakwah (MD) 

 Bimbingan Konseling Islam (BKI) 

PRESTASI YANG DIRAIH OLEH MAHASISWA FAKULTAS 

DAKWAH DAN ILMU  

i. Juara 2 provinsi dan juara 4 nasional lomba film islami, sutradara, penulis cerita oleh UKM Rumah Film KPI. 

ii. Juara Taekwondo tingkat nasional dan internasional. 
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FAKULTAS EKONOMI BISNIS 

ISLAM  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ada-

lah Program Studi (prodi) Ekonomi Islam dan Per-

bankan Syariah pada Fakultas Syariah tahun 2006. Se-

jak 2015 prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syari-

ah berkembang menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI).  

Pembukaan fakultas dan prodi baru bidang sains 

teknologi dan ilmu sosial di IAIN Raden Intan Lam-

pung, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

sejalan dengan Renstra (Rencana Strategis) IAIN 

Raden Intan Lampung Tahun 2013 – 2017, yang salah 

satu sasaran yang ingin dicapai adalah pengembangan 

kelembagaan dalam bentuk transformasi IAIN menjadi 

UIN.  

 Pembukaan prodi Akuntansi Syariah dan Mana-

jemen Bisnis Syariah juga tidak terlepas dari: Pesatnya 

perkembangan dalam industri  bisnis syariah (industri 

keuangan, makanan halal, pariwisata keluarga, 

ekonomi digital, busana muslim, seni dan desain, pen-

didikan ekonomi syariah, serta bidang standarisasi dan 

sertifikasi); Perkembangan pemikiran mengenai 

ekonomi Islam, akuntansi dan manajemen dalam per-

pektif Islam yang ditandai dengan semakin diterimanya 

prinsip-prinsip transaksi syariah secara global; Ling-

kungan Dunia Pendidikan; Tuntutan stakeholders 

(dunia kerja, pembangunan, mengembangkan competi-

tiveness, etika tinggi,  dll). 

Beberapa program studi yang terdapat di fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam diantaranya yaitu Ekonomi 

syariah; Perbankan syariah; Akuntansi syariah; 

Menejemen bisnis syariah. 

 

PRESTASI YANG DIRAIH 

OLEH MAHASISWA FAKULTAS 

EKONOMI BISNIS ISLAM 

(FEBI)  

 Juara 3 esai LKTEI FoSSEl Sumbagsel menulis 

2020 

 Top 5 best essay perbankan syariah UIN Sunan 

Kalijaga 2020 

 Juara 6 essay Nasional FE UNISSULA 2021 

 JUARA 2 REKTOR CUP DEBAT Bahasa 

Inggris UIN RIL SE - Lampung 2020 oleh Arri-

yan Hakiki Lubis 

 Juara 1 bussines plan UIN Ar-Rainiry Aceh 

2020 oleh Laila, Inda 

 Delegasi Kementerian Agama kkn Nusantara di 

Ambon Maluku PTKIN Se Indonesia oleh Arri-

yan Hakiki Lubis 

 Juara 3 karya tulis ilmiah Temilreg 2020 oleh 

Marcelia Adini Putri 

FAKULTAS ADAB  
Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung surat izin sudah keluar dan status Akreditasi SK sejak tanggal 12 juni 

2019. Fakultas adab UIN Raden Intan berdiri pada awal tahun 2019 memiliki izin operasional kementerian Agama 

dengan dua prodi yaitu :  

1. Ilmu perpustakaan dan informasi Islam (IPII)  

2. Sejarah peradaban Islam (SPI). 

Jadilah pemuda yang memberi solusi, menebar-

kan inspirasi, menorah banyak prestasi, memba-

kar semangat dan memotivasi– merry riana 
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PRESTASI BERKUALITAS, UKT MEMANAS  
Oleh: cod  

Awal tahun yang baik  untuk UIN RIL dimana Prestas i  semakin naik  dan kebi jakan kampus pun semakin berkel ik .  UKT 

yang membuat  resah Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung,  belum se lesai  Uj ian Akh ir  Semester (UAS) dan ni la i  pun 

belum bisa di l ihat  tetapi  p ihak Bi rokrat  sudah mengumumkan untuk segera membayar UKT.  Bagaimana bisa ?  

 Mekanisme pembayaran biaya kuliah atau yang dalam hal ini disebut Uang Kuliah Tunggal (UKT) memang menyita 

banyak perhatian dari semua kalangan. Uang Kuliah Tunggal merupakan biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa dalam satu 

semester penuh. Walau begitu, semenjak Covid-19 hadir di bumi dan menyerang negara-negara di dalamnya, UKT menjadi 

semakin penuh polemik dan problematik di seluruh Universitas, termasuk di kampus hijau UIN Raden Intan Lampung, yang 

belum lama ini mendapatkan dua penghargaan sekaligus Penilaian UI Green Metric 2020. Wah! 

Semenjak diluncur- kannya Surat Edaran 

Nomor B-896/UN-16/R/ K.P.00.9/03/2020 tentang Tindak Lanjut 

Upaya Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan UIN Raden Intan Lampung dan 

kegiatan pembelajaran dialihkan ke sistem Dalam Jaringan (Daring) pada 17 

Maret 2020 lalu, maka lika-liku UKT pun mulai memanas. 

 Saat awal-awal perkuliahan dar- ing dimulai, keluh kesah UKT sering dikait-

kan dengan keefektifan proses pembelajaran. Seperti menurut salah satu mahasiswa, Nur Cahyani( FTK/4) (saat 

itu), ―Saya sebagai mahasiswa UIN Raden In- tan Lampung sangat merasa tidak mendapatkan apa yang seha-

rusnya diberikan kepada mahasiswa. Saya telah membayar biaya UKT untuk mendapatkan ilmu 

dari kampus yang saya pijaki, namun kenyataannya dari kuliah online ini sebagian dosen hanya 

memberikan tugas online yang tidak melihat kondisi kita sekarang ini, ― ujarnya.  

Pada 7 Januari 2021, laman instagram @uinradenintan mengumumkan jadwal pembayaran 

UKT semester genap tahun akademik 2020/2021 dimulai pada 13 Januari s.d 19 

Februari 2021. Pengumuman ini menuai ban- yak protes dari mahasiswa di kolom 

komentar. Dilihat dari akun @asarahmtk, ― Nilai belum keluar, kuota 

semester 3 baru dapet sebulan, almet semester 1 belum 

dikasih. Eh udah ditagih UKT. ‖ Ungkapnya 

 Sampai perkulia- han hendak memasuki 

semester genap tahun 2020/2021, perkara 

UKT semakin pelik. Dalam kurun waktu 14 

Januari sampai 1 Februari, terhitung sudah tiga 

kali mahasiswa melakukan aksi terhadap birokrasi 

agar pembayaran UKT diberikan keringanan agar tidak terlalu memberatkan. 

 Aksi pertama terjadi pada 14 Januari. Kesatu- an Aksi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

(KAMU) berkumpul didepan Perpustakaan Pusat. Disaat yang bersamaan, UIN RIL menjadi tuan rumah 

penyelenggaraan launching SPAN-UM PTKIN 2021 yang dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qou-

mas beserta jajarannya, Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi beserta jajarannya, ketua umum forum pimpinan 

PTKIN, sekretaris forum pimpinan PTKIN dan seluruh rektor serta wakil rektor (warek) seluruh Indonesia. Dalam hal ini, UIN 

Raden Intan juga mendapat penghargaan publikasi SPAN-PTKIN terbaik tahun 2020. Aksi yang diharapkan akan mendapat 

feedback pun akhirnya dibubarkan oleh pihak keamanan. 

 Kebijakan kampus yang merupakan peraih Sertifikat ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan ini masih 

terus diharapkan oleh puluhan ribu mahasiswa. Lalu Keputusan menteri agama terkait UKT mahasiswa seolah menjadi angin  
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segar ketika keputusan tersebut beredar. KMA No. 81 tahun 

2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama No. 

515 mengenai Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Negeri atas dampak bencana Covid-19, menetap-

kan bahwa : 

1. Mengubah DIKTUM ke enam Keputusan Menteri 

Agama nomor 515 tahun 2020 tentang Keringanan 

Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keaga-

maan Negeri atas dampak wabah covid-19, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: Keenam, ― Keringanan Uang 

Kuliah Tunggal berlaku pada semester genap tahun 

akademik 2021/2021 dan semester ganjil tahun akade-

mik 2021/2022‖ 

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 Hal itu berarti, keringanan UKT seharusnya diberla-

kukan kembali. Oleh karena itu, DEMA-U mengeluarkan 

surat undangan terbuka yang ditujukan kepada jajaran Organ-

isasi Intra Kampus (ORMAWA) dimana salah satu poin 

tuntutan yang diajukan adalah mengajak pimpinan UIN 

Raden Intan Lampung untuk merealisasikan audiensi bersa-

ma antara pimpinan UIN Raden Intan Lampung dengan se-

luruh Organisasi Kemahasiswaan UIN Raden Intan Lam-

pung. 

 Hingga pada 21 Januari, pihak kampus merealisasi-

kannya dengan adanya dialog atau audiensi antara mahasiswa 

dengan pihak birokrasi untuk membahas mengenai UKT dan 

KMA. Dalam waktu yang bersamaan, massa aksi dari maha-

siswa kembali mengadakan aksi longmarch dan orasi. Dari 

audiensi dan aksi kali ini, masih belum menemukan titik ter-

ang. Wakil Rektor 3. Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag,. Ph. D., 

mengatakan bahwa audiensi berjalan dengan baik dan pihak 

pimpinan membutuhkan waktu dan ketenangan untuk meru-

muskan jawaban mengenai tuntutan mahasiswa ini.  

 Warek 2 bidang Administarsi Umum, Perencanaan 

dan Keuangan , Dr. Asriyani, M.H juga menjelaskan bahwa 

pihak kampus baru mendapatkan KMA No. 81 tahun 2021 

pada 19 Januari dan telah mengadakan rapat bersama pimpi-

nan terkait sikap apa yang harus diambil terkait dengan 

KMA, dan pihak birokrasi sudah mengambil sikap dengan 

dibuatkannya regulasi untuk melakukan banding UKT untuk 

mahasiswa yang ingin mengajukan banding.   

 Perlawanan mahasiswa masih terus berlanjut. Pada 27 

Januari , mahasiswa bersama Dema-U mengadakan konsoli-

dasi kedua di gerbang utama UIN RIL. Konsolidasi ini mem-

bahas tentang tindak lanjut kebijakan warek 3 yang pada saat 

aksi terakhir kemarin meminta waktu untuk mempelajari 

tuntutan mahasiswa, dan dari konsolidasi ini, didapatkan hasil 

bahwa tuntutan yang akan tetap diajukan masih sama. Dian-

taranya : 

1. Penurunan UKT 1 grade tanpa syarat bagi seluruh 

mahasiswa selama masa pembelajaran daring, bagi 

yang mengajukan; 

2. Pemberian kuota belajar kepada mahasiswa setiap 

bulan, berdasarkan pada keputusan menteri keuangan 

RI No. 394 tahun 2020 poin 3 tentang biaya paket data 

dan komunikasi. Bahwa setiap mahasiswa yang 

melakukan pembelajaran daring harus diberikan paket 

data maksimal 150.000/ bulan; 

3. Trasnparansi penggunaan UKT; 

4. Ditiadakan pembayaran selain UKT, dan meminta 

rektor mengeluarkan surat edaran bahwa tidak akan 

ada biaya kuliah selain UKT. 

 Pada 1 Februari, aksi kembali berlangsung untuk yang 

ketiga kali. Pagi hari, massa aksi KAMU longmarch di UIN 

RIL. Aksi ini berlangsung cukup lama. Ditengah berlang-

sungnya aksi, sempat terjadi kericuhan yang melibatkan mas-

sa dengan pihak keamanan. Pihak birokrasi memberi tangga-

pan dengan menyetujui untuk kembali diadakannya audiensi 

yang dalam hal ini dihadiri oleh wakil rektor I, II, III dan 

jajaran. Setelah melewati banyak waktu, akhirnya aksi ini 

membuahkan hasil. Setelah audiensi dilaksanakan, pihak 

kampus yang dalam hal ini diwakilkan oleh warek 3 mengu-

mumkan keputusan yang telah birokrasi ambil.  

―Para pimpinan sudah mengambil kesepakatan adek-adek 

diberikan keringanan UKT dengan bersyarat sesuai KMA 

yaitu sesuai tuntutan adek-adek juga yaitu penurunan 1 

grade‖. Kalimat yang mengundang riuh tepuk tangan massa 

aksi. 

 Berita penurunan 1 grade UKT bagi mahasiswa UIN 

RIL dengan cepat tersebar hingga beberapa media, sampai 

puncaknya pada 2 Februari, UIN Raden Intan Lampung 

mengeluarkan surat pengumuman Nomor : B-280/Un. 16/R/

KU.01.1/02/2021 Mengenai Penurunan Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) mahasiswa yang terdampak Covid-19.  

BERSYARAT BUKAN BERARTI MEMBUAT MELARAT, 

TURUN BUKAN BERARTI MEMBUAT MANYUN, 

DAN MEMBUAT KEBIJAKAN BUKAN BERARTI DI-

INJAK-INJAK  

     - MEDOL - 
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 Banyak mahasiswa yang merasa 

senang dengan dikeluarkannya ke-

bijakan ini. Akhirnya pihak kampus 

mau mendengarkan mahasiswa . Na-

mun, kritikan tak berhenti sampai 

disini. Dikeluarkannya surat tentang 

penurunan UKT bukan jawaban akhir 

yang sepenuhnya merupakan harapan 

mahasiswa. Hal itu dikarenakan, yang 

dituntut mahasiswa adalah penurunan 

UKT bagi semua mahasiswa tanpa 

syarat, sedangkan dalam surat tersebut, 

mahasiswa harus mengikuti beberapa 

aturan yang menurut mahasiswa tidak 

mencerminkan pemerataan, salah 

satunya adalah mahasiswa yang diper-

bolehkan untuk mengajukan penurunan 

UKT adalah mahasiswa yang 

mendapat grade UKT kecuali grade 1- 

4. Melansir dari kolom komentar 

@uinradenintan, salah satu akun 

@mauliaisnaini282, ― Golongan UKT 

1-4 memang golongan UKT rendah, 

tetapi tidak ada yang tahu bagaimana 

kondisi ekonomi keluarga mahasiswa 

yang berada pada grade tersebut. Tidak 

semua mahasiswa dengan golongan 

yang sama memiliki tingkat 

perekonomian yang sama pula.‖  

 Mengenai hal ini, Wakil Rektor 

II menjelaskan alasan dibalik adanya 

syarat dalam pengajuan keringanan 

UKT. ― Kenapa harus bersyarat? Ber-

syarat itu pertama, kita petugas tidak 

tahu latar belakang kalian. Anak siapa 

anda dan ortunya berpenghasilan be-

rapa. Bagaimana caranya kita 

mengajukan tapi tidak tahu identitas? ― 

Jelas beliau pada reporter Persma RI, 

(4/2) 

Pada akhirnya, proses perjuangan 

menemukan ujung yang tak berujung.  

Bagi mahasiswa yang hendak 

mengajukan keringanan UKT harus 

mengikuti persyaratan yang tertera di 

Surat Pengumuman Nomor : B-280/

Un. 16/R/KU.01.1/02/2021. Persoalan 

UKT memang tidak ada habisnya. 

Yang dibutuhkan adalah kebijakan 

yang sebijak-bijaknya. 

 

TUNTUT 

KERINGANAN 

UKT, MASA AKSI 

LAKUKAN 

LONGMARCH 

DAN ORASI 

Oleh : Hard  

 

RADEN INTAN – Puluhan maha-

siswa Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung (UIN RIL) melakukan 

aksi untuk menuntut keringanan uang 

kuliah tunggal (UKT) Mahasiswa . 

Aksi ini diikuti mahasiswa dari elemen 

kesatuan aksi mahasiswa UIN Lam-

pung (KAMU). Mereka menggelar 

longmarch keliling kampus dan 

dilanjutkan dengan orasi di depan ge-

dung rektorat, (Kamis, 20/01/2021). 

 Nilai UKT dinilai mahasiswa 

terlalu mahal di tengah kondisi 

perekonomian yang mencekik karena 

pandemi COVID-19. Dalam tuntutann-

ya, peserta aksi mengklaim mewakili 

ribuan mahasiswa UIN RIL 

mengajukan beberapa tuntutan salah 

satunya memberikan keringanan pem-

bayaran UKT. 

Ada beberapa poin tuntutan yang 

mereka sampaikan yaitu : 

1. Penurunan UKT 1 grade tanpa 

syarat bagi seluruh mahasiswa 

selama masa pembelajaran daring. 

2. Pemberian kuota belajar kepada 

mahasiswa setiap bulan, berdasar-

kan pada keputusan menteri keu-

angan RI no. 394 tahun 2020 poin 

ke 3 tentang biaya paket data dan 

komunikasi. Bahwa setiap maha-

siswa yang melakukan pembelaja-

ran daring harus diberikan paket 

data maksimal sebesar 150.000/

bulan. 

3. Transparansi penggunaan UKT. 

4. Ditiadakan pembayaran selain 

UKT, dan meminta rektor menge-

luarkan surat edaran bahwa tidak 

akan ada biaya kuliah Selain UKT. 

 Selain melakukan aksi, mereka 

juga melakukan audiensi dengan pihak 

birokrat yang dimana Acara ini 

dihadiri oleh Wakil Rektor I (warek I) 

Dr. Alamsyah, M.Ag., Wakil Rektor II 

Dr. Asriani, S.H., M.H., Wakil Rektor 

III 3 prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, 

Phd, dan Dekan perwakilan dari se-

luruh fakultas yang ada di UIN RIL. 

Serta dihadiri oleh Ormawa internal 

seperti DEMA-U, SEMA-U, DEMA-F, 

SEMA-F UIN RIL. 

 Kebijakan kampus kurang 

mengakomodir para mahasiswa yang 

orang tuanya terdampak secara 

ekonomi akibat COVID-19. Selama 

aksi mahasiswa hanya menerapkan 

protokol kesehatan mengenakan mask-

er namun kurang memperhatikan ten-

tang jaga jarak. 

 Adapun Iqbal Fachrori selaku 

ketua Senat Mahasiswa Universitas 

(SEMA-U) berharap dari diadakannya 

aksi ini tuntutan yang diajukan dapat 

dipenuhi. ―Harapan dari diadakannya 

aksi ini yaitu tuntutan yang kami 

ajukan dapat dipenuhi, karena ketika 

tuntutan terpenuhi maka seluruh maha-

siswa merasakan dampaknya‖ 

Jelasnya. 

―Tuntutan kita sama supaya rektorat 

menurunkan uang UKT di tengah pan-

demi. Kita sejauh ini begitu menderita, 

orang-orang tua kita banyak terdampak  
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WAREK 3 : PARA PIMPINAN MEMENUHI 

TUNTUTAN MAHASISWA SEBESAR 1 GRADE 

DISESUAIKAN DENGAN KMA  

Oleh : Med  

RADEN INTAN  – Para Pimpinan setelah rapat 

kilat menyutujui tuntutan penurunan Uang Kuliah Tung-

gal (UKT) Mahasiswa sebesar 1 Grade dengan syarat 

sesuai Keputusan Menteri Agama ( KMA)  No 81 Ta-

hun 2021.  

 Dalam hal ini, Wakil Rektor 3 UIN Raden Intan 

Lampung mengatakan, ‖ Pimpinan dalam hal ini, rektor, 

para Warek, dekan, para wadek dan kita semua sudah 

mengambil kesepakatan adek-adek diberikan 

keringanan UKT dengan bersyarat sesuai KMA yaitu 

sesuai tuntutan adek-adek juga yaitu penurunan satu 

grade‖, ungkapnya 

 Aksi kali ini merupakan lanjutan dari aksi-aksi 

sebelumnya dimana mahasiswa menuntut untuk diberi-

kan keringanan UKT. Massa aksi memiliki 4 poin tuntu-

tan dimana hanya dikabulkan 2 poin dan 2 diantaranya 

tidak disepakati. Adapun 2 poin tersebut adalah : 

1. Pemberian kuota belajar kepada mahasiswa setiap bulan, berdasarkan pada keputusan menteri keuangan RI no. 394 tahun 

2020 poin ke 3 tentang biaya paket data dan komunikasi. Bahwa setiap mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring 

harus diberikan paket data maksimal sebesar 150.000/bulan. 

2. Transparansi penggunaan UKT. 

 Adapun alasan kenapa tidak dikabulkan poin tersebut yaitu, untuk subsidi kuota belajar itu merupakan hak Kementerian 

Agama (Kemenag) dan Transparansi penggunaan UKT sudah dijelaskan oleh Warek 2 di audiensi sebelumnya. 

―Tanggapan kami untuk gerakan yang dibuat kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi KAMU, sangat diapresiasi karena 

untuk kepentingan mahasiswa UINRIL, terlebih ada beberapa point yang di kabulkan oleh pihak birokrasi, yaitu kampus menge-

luarkan SE bahwa tidak ada pungutan lain selain UKT, dan penurunan ukt satu grade, semoga pihak kampus merealisasikan hal 

tersebut bukan hanya sekedar wacana belaka. ‖ Ujar Satia Andani, salah satu mahasiswa yang tergabung dalam aksi. 

PAK PENJAHAT DAN ISTRI BEJAT 

 

Aku sempat bingung pada pejabat Kampus mereka seha-

rusnya tak perlu ikut berbaur untuk masalah cinta aku dan 

dia. Seharusnya mereka urusi saja perkara korupsi yang 

merajalela. Cintaku, cinta neraka tiada undang– undang 

mampu menghakiminya.  Pak pejabat, Zakat fitrah se-

tahun sekali, sholat 5 waktu dalam sehari ehh tapi korupsi 

berkali—kali.  

―Istrikuuu, kalau cintaku ini suci, aku pasti dimarahi te-

manku. Dimusuhi, dijatuhkan‖ kata pak penjahat kepada 

istrinya. Istri pak penjahat tersenyum lalu menjawab, 

―Aku yakin cintamu suci, aku mendukungmu apapun itu. 

Karena aku butuh uang surgawi itu. Tapi suamiku, aku 

takut operasi tangkap tangan membui mu‖.  

Dengan santai pak penjahat menjawab, ― wahai istriku, 

kau tak perlu khawatir oknumku dimana-mana. Yang 

penting kita balik modal, tahun ini kita pergi haji lagi 

supaya kita suci kembali‖.  

MODAL YANG MEMBUAT MU MODAR KAH 

PAK ? CANDA MODARRRR 

GUYON 
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MAHASISWA MENUNTUT HAK NYA !! !  

Berdasarkan survei yang telah dilakukan me-

lalui akun Instagram @persma_radenintan 

terhadap mahasiswa UIN Raden Intan Lam-

pung, beberapa dari mereka menuntut adanya 

keringanan UKT. 

 

SALAM, PERS MAHASISWA 

Untuk teman-teman yang bingung, tidak 

ada waktu untuk membuat sebuah iklan 

dari produk jualan, kalian bisa banget nih 

hubungi contact person yang tertera 
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KATROL MONETER UANG KULIAH  
Oleh : Staright  

 Kemungkinan tahun 2021 akan menjadi tahun penyem-

buhan mungkin akan secepatnya terealisasikan, setelah 

diketahui bahwa vaksin covid-19 telah sampai di Indonesia dan 

dibagikan per wilayah termasuk provinsi Lampung. 

 Akibat pandemi yang tak kunjung henti sempat membuat 

perekonomian masyarakat melandai, namun saat ini Masyara-

kat mulai membenahi perekonomian akibat covid-19. Walau 

sudah dibenahi belum berarti semua telah normal. Kesulitan 

tetap dirasakan walau tidak separah bulan pertama saat pan-

demi. 

 Para orang tua berusaha keras mencari pundi-pundi rupiah 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, termasuk pem-

bayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) anak mereka. Karena 

semua akan selesai dengan uang, jika uang tidak ada maka apa 

yang dapat digunakan sebagai penunjang kehidupan? 

 Banyak kata ―seharusnya‖ yang jadi pengharapan pada saat 

ini. Tapi mereka seolah tuli dan enggan peduli seberapa kerasa teriakan itu tidak akan pernah terdengar. 

 Masyarakat menanti kebijaksanaan pemerintah dalam menyikapi krisis perekonomian selama pandemi ter-

jadi. Tapi hasilnya pembayaran Uang Kuliah Tunggal atau UKT tetap seperti biasanya tanpa ―kebijaksanaan‖ dan 

tanpa ―pemakluman‖. 

Tentu hal ini membuat sesak para orang tua, kembali memutar otak bagaimana cara menghasilkan uang dengan 

cepat untuk biaya kuliah dan penunjang pembelajaran anak selama daring. 

 Kuliah daring mungkin bisa menjadi pencegah penularan covid-19 namun tidak bisa menjadi pemakluman 

dalam keharusan. Ketika daring dosen tidak secara full dapat memberikan materi selayaknya pembelajaran secara 

offline. Ada kampus yang mengizinkan melakukan praktikum secara offline, namun ada juga yang melarang 

melakukan secara offline jadi semuanya harus online. Apakah daring membantu mahasiswa? Jawabannya tidak. 

Lalu apakah semuanya sepadan dengan UKT tetap yang dibayarkan para orang tua pada Universitas? Kalau 

dipikir-pikir tentu saja tidak. 

Saat seharusnya anak menerima materi secara full saat daring bisa saja dosen tidak menjalankan tugas sesuai 

poksinya dan memberatkan dengan tugas. Tentu semuanya tampak tidak seimbang, namun kembali lagi tidak ada 

pemakluman kondisi atas suatu kewajiban karena yang mereka butuhkan nominal bukan kata ―ikhlas‖. 

 Sempat beredar surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal pendidikan Islam no-

mor B.3.1/DJ.i/Dr.I.III/PP. 009/01/2021 tentang undangan daring Penyusunan KMA keringanan UKT dampak 

pandemi covid-19 yang dilaksanakan pada 6 Januari 2021 lalu. Sejenak menjadi angin segar untuk para maha-

siswa, namun setelah ditunggu tidak ada kabar lanjutan akan kepastian dari surat yang beredar. Tentu yang dinanti 

adalah hasil positif dan menguntungkan bagi para orang tua, tapi kalau dari pihak universitas seolah bungkam 

ketika ditanya perihal hasil dari KMA keringanan UKT maka tidak ada gunanya Dirjen Pendis memberikan hara-

pan seolah pemerintah dan pihak universitas mengerti dan memahami situasi. Namun nyatanya mereka hanya bisa 

memadamkan sebelum kembali membakar. 
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ZONA MEMALUKAN  

Oleh :  Ferdian Ali  

 

Saat dalam zona nyaman menawarkan ribuan  godaan 

dan khayalan 

Suatu perjuangan menjadi hal yang meragukan 

Ketika insan akademis di nobatkan kepada si bodoh 

yang bergelar sarjana 

Penobatan sarjana menjadi barang rongsokan yang 

tidak ada gunanya 

 

Peran pendidikan bukanlah untuk menghafal pelajaran 

Namun pendidikan harus membuat hidup berilmu dan 

berpengetahuan 

Sebagai kaum muda, mari kita ubah orientasi  

Agar tidak terjebak dalam gaya hidup yang menguta-

makan materi 

 

Menolak jalan instan yang menghalalkan segala cara. 

Jika sejak awal idealisme kaum muda dikalahkan oleh 

kilauan kemewahan  

Itu pertanda, kehidupan negara, sedang berada dalam 

ambang kehancuran 

Ingat! Indonesia tidak hanya tersusun dari batas peta 

Tapi gerakkan dan peran besar kaum muda 

Yang bisa melepaskan diri dari siksaan penjajahan  

 

Dengan niat tulus ikhlas dan mengharapkan ridho Al-

lah SWT 

Harapan besar para pahlawan yang memerdekakan 

Indonesia 

Agar kaum muda di masa yang akan datang menjadi 

sorotan dunia 

 

Menghasilkan kaum idealisme yang mampu mencip-

takan prodak-prodak berkualitas 

Sehingga dunia tidak memandang sebelah mata bang-

sa Indonesia 

Jika kita terlalu nyenyak dalam zona nyaman  

Maka yang dicita-citakan oleh para pahlawan tidak 

akan pernah terwujud 

Hey! Kaum muda yang menyianyiakan waktu 

Bangkitlah dari selimutmu, bangunlah dari tidurmu, 

pergilah dari zona nyamanmu 

Berjuanglah untuk bangsamu, dengan menghiasi diri-

mu dengan penuh karya cipta. 

 

YANG TERTUNDA  

Oleh:  Abdul  Aziz  

 

Kutuliskan semua tentang asa 

Yang tertampung dalam wadah yang mulai merapuh 

Termakan waktu yang kian menjauh meninggalkan 

tanpa arah 

Dan ini semua tentang coretan impian yang masih 

tertunda 

 

Kutuliskan kembali tentang cita dan harapan 

Yang masih belum terealisasikan 

Entah antara waktu atau keadaan yang belum 

mengizinkan 

Untuk bisa aku wujudkan 

 

Kembali aku tuliskan dalam secarik kertas yang us-

ang 

Dengan tinta yang tak lagi tertulis jelas 

Sesuatu yang diimpikan terlalu kelabu untuk ditulis-

kan 

Memang nyatanya ini kisah yang masih tertunda 

 

Pers_radenintan  

www.persma.radenintan.ac. id  
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TAHAJUD SHALAT-NYA 

ORANG YANG MENCARI 

KESUKSESAN 

Oleh: Atu  

 

Selain shalat wajib, amalan shalat yang tinggi nilai pa-

halanya di sisi Allah SWT adalah shalat sunnah tahajud. Sha-

lat tahajud adalah shalat sunnah yang dilakukan pada waktu 

sepertiga malam setelah bangun tidur, banyak sekali keis-

timewaan jika seseorang melakukan shalat tahajud, sangking 

istimewanya Shalat tahajud akan membawa kita dekat 

dengan Sang Rabb dan akan membuat kita merasakan keba-

hagiaan hakiki .  

Anjuran-anjuran melakukan shalat tahajud ketika 

mendapat musibah dan bahkan ketika kita ingin mendapatkan 

kesuksesan, Jika seseorang menginginkan sesuatu dalam 

hidupnya dan belum memintanya diwaktu tahajud untuk me-

raih keinginannya itu, maka seseorang itu belum bersungguh-

sungguh menginginkannya.    

Dalam  al–Quran,  Surah Al– Isra: 79 dijelaskan:  

―Dan pada sebagian malam, maka kerjakanlah shalat tahajud 

sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan 

Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji‖ (QS. Al 

Isra 79).  

  Shalat tahajud sering diumpamakan sebagai anak panah 

yang melesat dan tidak pernah meleset dari sasarannya. Salah 

satunya adalah dapat mempercepat tercapainya cita-cita, 

dapat memudahkan rezeki, dan dapat meningkatkan produk-

tivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Melaksanakan shalat 

tahajud pada waktu sepertiga malam, dan jangan sia-siakan 

malammu dengan tidur, bangunlah sebentar untuk ber-

tahajud, karena pada waktu itu Allah SWT sedang turun ke 

dunia.  

Keutamaan shalat tahajjud sangatlah luar biasa yang seha-

rusnya bisa memotivasi kita untuk membiasakan diri dalam 

mengamalkannya, Shalat malam ini juga merupakan kunci 

masuk surga serta melahirkan kemuliaan dan kewibawaan 

seorang muslim. Jika selalu konsisten dalam mengamalkann-

ya, akan terasa menenangkan di hati. Segala penyakit akan 

menjauh di tubuh yang terbiasa bersujud di sepertiga malam.   

 Setelah mengetahui keistimewaan dan segudang manfaat 

yang akan didapatkan jika seorang muslim melaksanakan 

shalat tahajud, mari balajar bangun disepetiga malam, Jika 

impianmu tidak mampu membuatmu bangun malam dan 

mendirikan tahajud, itu artinya kamu tak serius dalam 

mengejar impian itu.  

 

SABAR ADA BATASNYA, 

BENAR ATAU SALAH ? 

Oleh: Septiya Manda Sari 

 

     Dalam menjalani kehidupan tentunya tidak melulu ten-

tang bahagia. Sering kali kita menjumpai rasa sakit dan kece-

wa. Perlu ada rasa sabar yang besar dalam menjalani ke-

hidupan di dunia ini. Namun, tak jarang kita dengar kalimat 

spontan "sabar itu ada batasnya." Sepenggal kalimat tersebut 

akan kita bahas keabsahannya dalam artikel ini. 

Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita meng-

ingat kembali perjuangan baginda nabi Muhammad SAW 

dalam menyebarkan agama Islam dengan rasa sabarnya yang 

luar biasa, ketika beliau berdakwah ke Tahif, alih – alih dis-

ambut  dengan hangat, tapi beliau malah disambut dengan 

lemparan batu. Dilansir dari galamedianews.com Ketika 

rasulullah dilempari batu oleh penduduk Tahif hingga kakin-

ya berdarah, kemudian beliau bersembunyi di kebun anggur. 

saat itulah malaikat jibril datang menunjukkan empatinya. 

Malaikat jibril menawarkan akan mengangkat gunung dan 

menimpakan ke penduduk Thaif agar mereka binasa, lalu apa 

yang dikatakan Rasulullah? ―Jangan! Sesungguhnya mereka 

tidak tahu. Mudah-mudahan kelak anak keturuan mereka ada 

yang memeluk agama Islam,‖ terang Rasulullah SAW. 

Dalam konteks ketika mendapatkan suatu musibah, sabar 

memiliki peran yang sangat penting. Ketika musibah datang 

tidak selalu disebut dengan azab namun cobaan. Tujuannya 

tidak lain, untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita 

pada sang pencipta sebagai tanda kasih sayang-NYA agar 

kita senantiasa menjadi insan yang selalu bersabar dan ber-

syukur dalam menjalani cobaan serta menjadi manusia yang 

unggul. 

Oleh karena itu, sabar itu tidak memiliki batas dan ujungnya. 

Namun sabar itu bertingkat-tingkat. Sebagai contoh, seorang 

mungkin bisa bersabar dalam tingkat kedelapan dan yang lain 

bisa sampai tingkat keduabelas. Serta ada manusia lain yang 

mencapai tingkat kesabaran yang lebih tinggi lagi. Dan ten-

tunya  rasulullah memiliki tingkat kesabaran paling tinggi. 

Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang maka semakin 

nyamanlah dia dalam menjalani kehidupan. 
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SOBAT RADEN INTAN….  

 

UKT memang tidamempunyai beban pembayaran Uang Kuliah Tunggal,  karna ini adalah kewajiban bagi 

mereka. Tapi bagaimana k lepas dari mahasiswa, begitupun mahasiswa tidak akan bisa lepas dari UKT, 

setiap mahasiswa pasti jika mereka tetap bayar seperti biasa tetapi kurang merasakan manfaatnya, pasti 

mereka kecewa.... Tentunya. 

 Gedung tidak dipakai, fasilitas di dalam gedung juga tidak terpakai, menginjak tanah pun hanya 

sesekali, bahkan tidak pernah sama sekali. Wajar jika mereka meminta HAK nya untuk penurunan, kare-

na mereka tidak merasakan hal-hal yang menyangkut pembayaran UKT. Walau sudah dikabulkan bebera-

pa tuntutan, namun beberapa mahasiswa masih ada yang kurang puas dengan keputusan yang sudah di 

buat.  Namanya manusia pak... Tidak ada puasnya. 

 Tapi jangan lupa, Terima kasih untuk Birokrasi UIN Raden Intan Lampung, yang sudah sedikit 

mengabulkan aspirasi mahasiswa. Lelah, letih terbayarkan karena beberapa tuntutan dikabulkan. Ber-

bicara UIN Raden Intan, jangan hanya kita lihat dari mahasiswa yang demo saja, tapi kita lihat dari pres-

tasinya. Apalagi ba- ru-baru ini UIN dinobatkan sebagai  Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

(PTKI) dengan skor Green Campus Tertinggi dalam Apresiasi Pendidikan Tinggi 

Keagamaan Islam ( ADIKTIS)...Wow luar biasa.. 

Oke Teman- teman, Rekan-rekan, Bapak/Ibu...udah baca Tulisan kita kan ? gimana 

menurut kalian ? menarik bukan ? hahaha tentu dong....dan yang terpenting 

semoga kalian semua bisa terhibur dan ambil manfaat dari Tulisan-tulisan kita. 

OK? Makasih banget udah mau mampir di Buletin Edisi ke 3 kita.  

 Jangan lupa kalo ada kritik & saran yang perlu 

diungkapkan, DM aja ke IG  kita biar kita bisa membuat 

yang lebih baik lagi. Maafin juga nih ya sob kalo ada kata 

kata yang kurang berkenan dihati sobat Raden Intan...kita 

kan sama-sama anak manusia jadi wajar lah kalo punya 

salah..OK ! Cukup sampe disini dulu ya perbincangan kita. 

Jangan lupa nantikan karya-karya kita selanjutnya. BYE 

BYE !!! 

 

GARDA IDEALISME MAHASISWA !!! !  
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Salam sejahtera. 
Hallo sobat UIN RIL!!  

 

Ngga kerasa kampus dan pandemi udah mau anniversary ke satu tahun ya gengs, awet banget ga 

kek hubungan kita :((  

Ehhhh Mon maap salah konsep hehehe, Mimin mau ngenalin ke kalian sesuatu yang baru yg ada 

di kampus hijau kita yg tercinta ini loh, mau tau ngga apa??!!  

Yashhh jadi UIN RIL baru baru ini mengaktifkan kembali foodcurt, sebenarnya kampus kita udah 

launching foodcurt dari tahun lalu loh tapi karena pandemi dan kuliah online jadi foodcurtnya 

tutup huhu :(  

 

Nahhh tapi itu kemarin sekarang foodcurt UIN RIL udah buka kembali loh!! Dengan makanan 

dan minuman yang ga bikin kantong mahasiswa menjerit dan tercekik gengs :) 

 Kalian penasaran ga si apa aja yang ada di foodcurt kita? Makanya buruan cek kampus dannn 

beli makanan yang di foodcurt kita tepatnya di depan gedung PKM, tempatnya strategis buat 

ngumpul, adem lagi cocok buat yang mau menjalin ... silaturahmi :)  

 

Skuyyy buruan Dateng dan beli makanan dan minuman di foodcurt UIN RIL, dan jangan lupa 3M 

(memakai masker,mencuci tangan,menjaga jarak), 

Ajak temen temen kalian biar ga galau Mulu dikosan 

dan dirumah!! 
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