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SUSAH SINYAL,  KEPENGURUSAN APA KABAR ?  

SALAM REDAKSI !!! 

Alhamdulillahi robbil „alamin, wabihi nasta‟inu 

„alaa umuriddunya waddin. Wassholatu wassal-

amu „alaa asyrofil mursalin, wa‟alaa aalihi wa 

sohbihi ajma‟iin. Amma ba‟du.  

 2021 menjadi tahun kedua bagi dunia 

terkhusus Indonesia menjalani hari- hari ditengah 

pandemi. Dengan sekelibat problem yang 

diakibatkan oleh pandemi, dunia pendidikan 

menjadi salah satu yang masih dihantui oleh 

bayang- bayang belajar dalam jaringan (daring). 

Hingga saat ini mulai dari jenjang pendidikan 

dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi di 

sebagian besar wilayah Indonesia masih 

menerapkan belajar online. Tentunya banyak hal 

yang sangat dikeluhkan baik oleh siswa, 

mahasiswa, ataupun tenaga pendidik. Masalah 

penggunaan kuota internet yang sangat boros misalnya. Selain 

boros dalam penggunaan kuota internet, jaringan kini menjadi 

salah satu musuh nyata yang seolah harus diajak berdamai oleh 

siswa, mahasiswa, atau tenaga pendidik.  

 Sejak dikeluarkannya surat edaran oleh Rektor 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengenai kuliah 

dalam jaringan atau biasa disebut daring, hingga kini kampus 

yang terkenal akan keestetikan embungnya (UIN RIL) masih 

menerapkan kuliah dalam jaringan. Kebijakan yang telah 

diberlakukan sekiranya hampir setahun ini tentunya menimbulkan 

banyak problem baru bukan hanya bagi mahasiswa atau dosen, 

tetapi juga bagi program kerja UKM Persma Raden Intan. Pada 

awal kuliah dalam jaringan mungkin semua mahasiswa merasa 

bingung dan tidak paham tentang rumitnya sistem kuliah online 

ini. Namun apakah kini mahasiswa masih merasa rumit, susah, 

membingungkan atau malah sudah merasa nyaman dengan kuliah 

dalam jaringan.? Ternyata tidak selamanya kuliah dalam jaringan 

ini dianggap susah. Meskipun masih berperang dengan problem 

susah sinyal, namun nyatanya banyak mahasiswa yang sudah 

terlanjur nyaman dengan kuliah dalam jaringan (daring). 

Sehingga mengakibatkan rasa “mager” untuk kembali ke kampus. 

Nyatanya kampus UIN RIL telah melakukan vaksinisasi Covid- 

19 terhadap pejabat kampus dan para dosen. Hal ini menunjukkan 

akan adanya lampu hijau untuk kuliah secara offline. Meskipun 

belum secara resmi diumumkan oleh pihak kampus UIN RIL.  

 Dengan ini, kami hadirkan kembali terbitan dalam bentuk 

daring. Disini kami akan memberikan informasi terkait kampus 

UIN RIL. Secara khusus dalam terbitan kali ini kami akan 

memberikan informasi seputar pro-kontra kuliah online yang 

mungkin akan segera berakhir.   
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RADEN INTAN – Vaksinasi tahap pertama telah berjalan 

untuk sekitar 800 pegawai dan pendidik UIN Raden Intan 

Lampung. Kegiatan Vaksinasi yang bertempat di Gedung 

Serba Guna ini dilaksanakan oleh Tim Dinas Kesehatan 

Provinsi Lampung dan tidak dikenai biaya apapun. Vaksi-

nasi yang mulanya dijadwalkan untuk 500 orang ternyata 

mendapat data tambahan hingga sekitar 800 orang. 

Mekanisme Vaksinasi terdapat 5 meja untuk tahapan vaksi-

nasi ini, berikut meja tahapannya : 

1. meja persiapan 

2. meja registrasi dan verifikasi 

3. meja pengecekan kesehatan 

4. meja vaksinasi/penyuntikan 

5. meja pencatatan atau observasi 

Vaksinasi Covid – 19 juga akan dilakukan kepada Maha-

siswa dengan jadwal menyusul. Setelah seluruh warga 

UIN Raden Intan Lampung di vaksin, maka kemungkinan 

perkuliahan tatap muka akan di laksanakan. Seperti 

menurut Kabag Umum UIN Raden Intan Lampung, Puji 

Raharjo, S.Ag.,S.S.,M.Hum 

“Kuliah offline mudah-mudahan kalau semua sudah di 

vaksin,nanti semester depan di tahun ajaran baru kemung-

kinan kita sudah kuliah offline, walau blended learning.” 

Ujar Puji Raharjo, S.Ag.,S.S.,M.Hum saat diwawancarai 

diruangannya. 

Salah satu peserta vaksinasi, Ibu Nurhidayati dari bagian 

rumah tangga UIN Raden Intan Lampung mengatakan tang-

gapannya terkait vaksinasi ini. “Vaksinasi ini adalah pro-

gram yang baik. Saya positive thinking aja dengan vaksinasi 

ini.” Ujar beliau saat ditemui di GSG UIN RIL. 

VAKSINASI UIN RIL TELAH BERJALAN, AKANKAH 
KULIAH OFFLINE? 
Rep : Nanda 

UIN GELAR HALAL BIHALAL IDUL FITRI 1442 H  

Oleh  : Humas UIN RIL  

Segenap sivitas UIN Raden Intan Lampung lakukan halalbi-

halal dalam rangka hari raya Idulfitri 1442 H. Halalbihalal 

berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom dan luring 

di GSG UIN secara terbatas. 

Hadir secara luring diantaranya rektor, wakil rektor, kepala 

biro, dekan, direktur pascasarjana dan sejumlah pimpinan 

unit kerja lainnya. Sedangkan secara daring diikuti oleh para 

dosen dan tenaga kependidikan UIN Raden Intan Lampung. 

Rektor Prof Dr Moh Mukri MAg mengatakan, meski dil-

akukan secara terbatas dan melalui daring, namun di-

harapkan halalbihalal ini tidak mengurangi makna dari 

silaturahmi.  

 “Jadi suasana (pandemi) saat ini, satu sisi kita sedang 

merasa prihatin karena semua serba terbatas. Di sisi 

lain, kita sebagai manusia tentunya ingin bersilaturahmi 

dan berkumpul. Semoga dengan halalbihalal ini silatu-

rahmi kita tetap terjaga,” ujarnya. 

Atas nama pribadi, keluarga, dan pimpinan UIN, Prof 

Mukri juga menyampaikan permohonan maaf. “Mohon 

maaf lahir dan batin jika selama ini saya banyak kesalahan, 

kekhilafan maupun kekeliruan. Semoga dengan Idulfitri ini 

kita bisa saling memaafkan, dan Allah mengampuni segala 

kesalahan kita semua,” ucapnya. 

Dia juga mengingatkan kepada sivitas akademika UIN untuk 

tetap menjaga kebersamaan dan kekompakkan. “Saya ucap-

kan terimakasih atas kebersamaan ini. Semoga ini bisa terja-

ga sehingga kejayaan yang kita mimpikan bersama segera 

terwujud,” pungkasnya. 
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PANDEMI BELUM BE-
RAKHIR,  UIN RIL ADA-
KAN KKN -DR  

oleh : dattin 

 
RADEN INTAN - Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL) 

diundur. Pelaksanaan yang berawal dari tanggal 1 juni - 10 

Juli 2021 diundur menjadi tanggal 22 juni- 31 juli 2021. 

Kegiatan kuliah kerja nyata memang menjadi agenda tahunan 

yang diselenggarakan oleh kampus UIN RIL. Sama seperti 

tahun sebelumnya KKN kali ini dilakukan dari rumah (DR)  

dari masing- masing peserta KKN-DR. 

 Dedi Satriawan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) selaku panitia memberikan informasi bahwa 

pada awal direncanakan KKN-DR 2021 seharusnya pada 

tanggal 1 Juni - 10 Juli 2021. Namun, dilihat dari kondisi 

grafik covid-19 yang meningkat, pihak panitia berkordinasi 

dengan pimpinan rektorat untuk meninjau kembali apakah 

KKN-DR bisa dilakukan reguler. Hal itu lah yang menyebab-

kan diundurnya KKN-DR 2021. Akhirnya KKN –DR 2021 

dilakukan secara daring pada tanggal 22 Juni - 30 Juli 2021. 

"Terkait dengan benturnya jadwal KKN-DR dengan UAS 

tidak menjadi masalah, sebelum membuka pendaftaran KKN 

DR 2021 kami sudah melakukan rapat dalam sekala besar". 

Ujar Dedi selaku panitia. 

Adapun tanggapan dari mahasiswa yang mana KKN tahun 

tidak menarik dan bersemangat dalam menjalaninya. 

"Tanggapan saya terkait KKN tahun ini flat, atau biasa aja, 

gak seneng gak juga sedih mau pun kecewa, dikarenakan 

sistem KKN yang akan dilaksanakan berupa daring, jadi sep-

erti tidak ada tantangan atau keseruan, dan pengalaman baru 

yang berarti, dikarenakan daring." Ujar Okta Berlia Tasya 

salah satu mahasiswa semester 6 fakultas Ushuluddin. 
 

UIN RIL KEMBANGKAN 
TEKNOLOGI INFORMA-
SI DAN KURIKULUM 
KAMPUS MERDEKA  
Rilis: Humas UIN RIL 
 

UIN Raden Intan Lampung terus kembangkan berbagai 

sektor diantaranya peningkatan mutu pendidikan, pelayanan, 

infrastruktur, termasuk teknologi informasi (TI). 

Hal ini disampaikan oleh Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri 

MAg pada Focus Group Discussion (FGD) tentang pengem-

bangan kampus rujukan internasional berbasis TI dan kuriku-

lum kampus merdeka, Sabtu (27/2/2021). FGD ini berlang-

sung secara luring di Ruang Seminar Rektorat dan daring 

melalui aplikasi Zoom. 

FGD tersebut diikuti oleh unsur pimpinan UIN, fakultas, dan 

dosen. Hadir sebagai narasuamber yakni Kepala Pusat Data 

dan Teknologi Informasi Kemendikbud RI Dr Hasan Habibie 

MSi. 

Rektor mengatakan, silaturahmi dalam bentuk FGD tersebut 

untuk menyatukan persepsi khususnya dalam hal pengem-

bangan TI dan kampus merdeka. Dia juga menjelaskan, saat 

ini UIN sedang melakukan sinkronisasi data dengan pihak 

Kemendikbud dan Kemenag. 

Sementara itu,  Hasan Habibie mengingatkan kepada pimpi-

nan dan dosen UIN untuk dapat beradaptasi dengan teknolo-

gi. Menurutnya, teknologi terus berkembang dan maju se-

hingga menjadi keniscayaan untuk dapat mengikuti perkem-

bangan tersebut. 

“Semua sifat teknologi itu bergerak maju. (Tapi) teknologi 

saja tidak cukup. Tetap harus ada orangnya dan ilmu-ilmu 

pendukung lainnya,” ujarnya. 

Hasan juga menyampaikan agar kampus dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan di lapangan. “Tantangan bagi dunia pen-

didikan yaitu adanya mata rantai yang putus antara kompe-

tensi (keilmuan) yang diajarkan dengan kebutuhan di lapan-

gan,” terangnya.  

Terkait dengan konsep merdeka belajar, Hasan menjelaskan 

bahwa semangat dari konsep ini untuk menyuburkan kreativ-

itas, membuka ruang belajar bagi mahasiswa, dan menyiner-

gikan antara perguruan tinggi dengan pelaku usaha serta 

stakeholder lainnya. 

“Prinsip gotong royong antar pelaku dan penerima manfaat 

dari pendidikan menjadi kunci dalam membangun pendidi-

kan tinggi ke depan,” tambahnya. 

pers_radenintan 

www.persma.radenintan.ac.id 

KEPOIN YUK !!! 
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Question ?  

 Kampus merdeka apaan tuh ?  

 Pak, Masjid kapan jadi tuh ? 

 Haddohhh,, KKN DR lagi…. 

 Pemilihan Rektor eh mahasiswa 

KKN :) Hahaha kok bisa mahasiswa 

tidak terlibat dalam hal ini ? 
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UIN RIL KEMBALI 

ADAKAN KKN – 

DR SEPERTI TA-

HUN LALU 

Oleh: Alu-Atu 

RADEN INTAN – UIN Raden Intan 

Lampung akan adakan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) secara daring tahun 2021 

di daerah asal tempat tinggal maha-

siswa, sesuai dengan Surat Keputusan 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan 

Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang 

Litab dimas (Penelitian, Publikasi Ilmi-

ah dan Pengabdian Kepada Masyara-

kat). 

Supaijo selaku kepala pusat pengabdian 

masyarakat, Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Masyarakat (LP2M) 

mengungkapkan bahwa KKN tahun ini 

masih dilaksanakan secara daring sep-

erti tahun sebelumnya, “KKN tahun ini 

masih daring sesuai arahan dan surat 

dari dirjen tetap diinstruksikan untuk 

melaksanakan KKN secara daring. Tid-

ak memungkinkan untuk KKN offline 

karna harus survei dan harus memper-

timbangkan anggaran dana yang akan 

dikeluarkan.” ujar beliau. 

Pelaksanaan KKN DR belum bisa 

dipastikan kapan, tetapi diperkirakan 

akan dilaksanakan sekitar akhir bulan 

mei “Untuk pelaksanaan   kemung-

kinan sekitar bulan Mei - Juli. Untuk 

jadwal kegiatan pastinya nanti akan di 

infokan kembali di Web resmi UIN 

RIL dan untuk hasil koordinasi kemarin 

akan kami mantapkan lagi untuk KKN 

tahun ini. Belum pasti baru rencana. 

Mungkin di minggu ini nanti akan di-

mantapkan kembali  mengenai pen-

daftaran KKN.” ujar Supaijo. 

Ditempat yang sama ia juga 

mengungkapkan mengenai sistem 

pelaksanaan KKN DR tahun ini “untuk 

mengikuti kegiatan KKN harus me-

nyusun kartu rencana studi (KRS) di 

siakad, jika tidak nyusun KRS tidak 

bisa melaksanakan KKN. Dan dipasti-

kan tidak akan mendapatkan nilai.” 

Tambah beliau.  

KKN DR dilaksanakan di tempat ting-

gal atau daerah asal mahasiswa terse-

but. Model KKN daring yang sekarang 

ini yaitu bentuk kepedulian kita ter-

hadap tanah kelahiran. Selain itu untuk 

model KKN DR yaitu ada 3 jenis KKN 

diantaranya KKN berbasis pengabdian, 

KKN berbasis medsos (Media Sosial) , 

dan KKN berbasis moderasi beragama. 

 Supaijo mengharapkan dengan 

diadakannya KKN DR, mahasiswa 

memiliki rasa kepedulian dan dapat 

mengembangkan potensi sumber daya 

alam ditempat lahir atau tinggal. Maha-

siswa, meskipun KKN secara daring 

dan di wilayah masing-masing itu 

justru bisa mengangkat nilai-nilai po-

tensi yang ada di desanya masing-

masing dalam banyak hal misalnya 

ekonomi dan sumber daya alam. Jika 

tahun ini peserta mendaftarkan KKN di 

siakad, jumlah peserta yang akan 

mengikuti KKN tahun ini diperkirakan 

untuk angkatan 18 sekitar kurang lebih 

6000 mahasiswa dan ditambah lagi 

dengan peserta KKN angkatan 17 di-

ambil 15% sebanyak 400-an peserta. 
 

10 CALON 

REKTOR UIN 

RIL  
Oleh : ALU 

 RADEN INTAN -  10 bakal 

calon dinyatakan lolos tahap admin-

istrasi. Berdasarkan surat yang telah 

direvisi Mengenai jadwal Pengumuman 

Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN 

Raden Lampung Masa Jabatan 2021-

2025 nomor B- 258 /Un.16 /B /

Kp.07.5/04/2021 pengumuman dan 

pendaftaran bakal calon dilaksanakan 

sejak tanggal 19 April sampai dengan 6 

Mei 2021.  

 Setelah melewati tahap seleksi 

pada tahap awal ada 10 bakal calon 

yang dinyatakan telah lolos tahap ad-

ministrasi. Adapun nama-nama bakal 

calon yaitu: 

1). Prof. Dr. H. Wan  Jamaluddin Z, 

S.Ag.,M.Ag.,Ph.D - (Guru Besar/

Profesor) 

2). Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd, Kons - 

(Guru Besar/Profesor) 

3). Prof. Dr. H. Deden Makbuloh, 

M.Ag - (Guru Besar/Profesor) 

4). Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd - 

(Guru Besar/Profesor) 

5). Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd - 

(Guru Besar/Profesor) 

6). Prof. Dr. Agus Pahrudin, M.Pd - 

(Guru Besar/Profesor) 

7). Prof. Dr. H. Tulus Suryanto, 

S.E.,M.M.,Akt.,CA - (Guru Besar/

Profesor) 

8). Prof. Dr. H. Syaripudin, M.Ag - 

(Guru Besar/Profesor) 

9). Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag - (Guru 

Besar/Profesor) 

10). Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, 

S.Ag.,M.Pd - (Guru Besar/Profesor) 

 Menurut ketua panitia penjarin-

gan rektor, hingga saat ini baru sampai 

pada tahap seleksi administrasi, selan-

jutnya akan diserahkan kepada rektor 

dan Senat Universitas. "Setelah seleksi 

berkas akan diserahkan kepada rektor. 

Nanti akan ada semacam fit and proper 

test," ungkap Asriani. 

 Setelah itu, berkas akan dilanjut-

kan ke Kementerian Agama. Menurut 

Asriani, penyerahan berkas ke pusat 

akan dilakukan pada 14 Juni menda-

tang.  
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HEBAT! MAHASISWA PPI UIN RIL BAWA PULANG PIALA GU-
BERNUR SUMATERA SELATAN 
Rep : ARH 
 

RADEN INTAN – Mahasiswa prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) membawa 

pulang Piala Gubernur Sumatera Selatan dalam ajang Kongres HIMAPOL INDO (Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia) Yang diadakan di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada tanggal 5 – 9 April 2021. Acara kongres HIMAPOL dan seminar Nasional ini 

diikuti oleh 19 dari 37 universitas yang tergabung dalam HIMAPOL Indonesia. Di antaranya UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Syiah 

Kuala Aceh, IAIN Batusangkar, Universitas Andalas, Universitas Jambi, Universitas Bangka Belitung, UIN Raden Fatah Palembang, UIN 

Raden Intan Lampung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ISIP Jakarta, Universitas Tanjungpura Pontianak, UNAS, Universitas Negeri Sema-

rang, UIN Walisongo,UIN Alauddin Makassar, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Halu Oleo, Universitas Brawijaya. 

 Dalam hal ini, UIN Raden Intan Lampung meraih juara 2 Lomba orasi politik atas nama Tohir Bahnan (PPI/17), dengan Juara 1 di 

Raih oleh Universitas Bangka Belitung dan juara 3 di Raih oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tohir saat diwawancarai 

mengaku senang dengan pencapaiannya, “Pertama saya ucapkan terima kasih terhadap Universitas Raden Intan Lampung yg telah mensupport 

keberangkatan lomba orasi ini. Dan Alhamdulillah pribadi saya cukup senang hasil dari prestasi ini tentunya akan saya persembahkan untuk 

universitas yang saya cintai. Semoga kedepannya Universitas semakin mensuport kegiatan-kegiatan mahasiswa baik di tingkat daerah maupun 

nasional” ujarnya. Mengikuti lomba dengan persiapan hanya satu Minggu sebelum keberangkatan, Tohir berharap semoga bisa menjadi moti-

vasi bagi seluruh mahasiswa UIN RIL untuk menggunakan potensi yang dimiliki. 

IKUTI PERLOMBAAN SECARA VIRTUAL, UKM INKAI 
RAIH MEDALI EMAS DAN PERAK  
Rep : Qatrunnada Ulayya  

RADEN INTAN – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Inkai UIN 

Raden Intan Lampung raih prestasi dalam Lomba Kejuaraan Ting-

kat Nasional yang dilakukan Secara Virtual melalui Zoom Meeting 

Sabtu lalu.  

Dalam Perlombaan yang diadakan Oleh Kejurnas AFE IYOS 

(Indonesia Youth And Sport) Festifal di Jakarta, UKM INKAI 

mengirimkan 10 Atlet dengan peraihan Medali berupa 4 Emas dan 1 

Perak. 

Berikut data yang memenangkan Perlombaan Kejuaraan Tingkat 

Nasional : 

1. Anggun Febri Lestari/Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/ 

pendidikan matematika ( Katagori KATA Perorangan Sen-

ior Putri) 

2. DIKA SURYA ANANDA / Syariah / Hukum Tata Negara 

(Katagori KATA Perorangan Senior Putra) 

3. Muhammad Alfikri / Syariah / Hukum Tata Negara 

(Katagori KATA Perorangan Senior Putra) 

4. Yusuf arief sena kurniawan/ ushuluddin/psikologi islam 

(Katagori KATA Perorangan Senior Putra) 

5. M.Rifatul Ickram / tarbiyah dan keguruan/ pendidikan fisika 

(Katagori KATA Perorangan Senior Putra) 

Teknis Perlombaan yang dilakukan secara virtual ini, peserta 

mengirimkan Video Karate Kata sesuai sabuk yang sudah di draw-

ing. Video tersebut dinilai Oleh para Wasit Juri Forki Nasional 

dengan kriteria pemenang sesuai Rule Competition WKF. 

“Alhamdulillah senang, dan bangga walaupun sulit menentukan 

tempat untuk latihan tapi tetap berusaha memberikan yang terbaik, 

dan berharap bisa memotifasi teman-teman sekalian untuk terus 

berprestasi walaupun dimasa pandemi,” ujar fikri ketua umum 

UKM Inkai saat dihubungi Via Whatsapp, 25/03. 

Saya berharap supaya UKM ini terus bisa Berprestasi walaupun 

dimasa pandemi sesuai dengan harapan Rektor, pandemi tidak me-

nyusut prestasi Mahasiswa baik itu Tingkat daerah, nasional, 

bahkan internasional Dan untuk yang lain terus semangat dalam 

latihan supaya bisa berprestasi juga dan membanggakan orang-

orang disekitar, “ harap Fikri 

Anggun Febri Lestari, salah satu anggota pemenang kejuaraan na-

sional ini pun mengungkapkan pesan nya “Walaupun masih masa 

pandemi gini kita harus tetap semangat menjalankan segala 

kegiatan, jangan karena pandemi dijadikan alasan untuk tidak bisa 

berprestasi hanya saja kendala untuk berlatih. Karena di UIN belum 

boleh latihan seperti biasa jadi kita harus mencari tempat untuk 

latihan sendiri,” pungkas anggun. 
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 Kuliah tatap muka memang cukup efektif bagi para maha-

siswa dan para dosen pun mengajar nya juga lebih leluasa tak 

terkecuali mahasiswa dan dosen UIN Raden Intan Lampung. Tetapi, 

dengan adanya wabah virus corona yang sampai hari ini bahkan 

detik ini masih menjadi ancaman membuat pembelajaran menjadi 

online atau daring yang merupakan salah satu upaya mengurangi 

penyebaran covid-19 dengan hal itu juga yang menghambat perkuli-

ahan tatap muka seluruh mahasiswa.   

 Pembelajaran online atau pembelajaran daring adalah pem-

belajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pem-

belajaran maupun jejaring sosial. Lebih jelasnya pembelajaran dar-

ing merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap 

muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk 

materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga 

dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. 

Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa 

aplikasi, seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, 

dan E-learning. Perkuliahan online menjadi hal yang baru terjadi 

pada saat pandemi covid-19 ini.  

 Para mahasiswa yang tadi nya aktif dengan kegitan dikam-

pus menjadi terhambat. Ketidak efektifan kuliah daring ini juga 

meresahkan para mahasiswa, sinyal dan kuota yang paling mem-

bebankan mahasiswa karena tak semua mahasiswa tinggal di kota 

yang jaringannya lancar, banyak mahasiswa yang tinggal di daerah 

kabupaten yang sulit sinyal tetapi mereka tetap semangat untuk 

mencari sinyal yang bagus walaupun dengan hambatan tersebut. 

Tetapi disisi lain kuliah daring juga memiliki kelebihan, sebagai 

berikut : 

1. Berkuliah bisa sambil rebahan. 

2. Bisa bekerja walaupun kuliah. 

3. Para mahasiswa bisa mengikuti perkulia-

han kapan pun dan di mana pun sesuai keinginan 

dan memiliki koneksi internet dengan 

baik. 

4. Menghemat biaya transportasi 

atau pun tempat tinggal bila univer-

sitas yang dipilih berada di luar 

kabupaten atau kota. 

5. Materi Perkuliahan bisa dipilih 

sesuai tingkat kemampuan dan juga 

keinginannya 

6. Tanya Jawab dalam perkuliahan 

bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan melalui via chatting baik 

itu kepada dosen atau teman sekelas. 

7. Waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan 

yang bersifat konvensional. 

8. Mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena 

materi biasanya berupa modul yang dapat didownload dan tersim-

pan dalam laptop atau ponsel. 

9. Melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan 

juga mandiri. Sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. 

Namun disisi lain kuliah online pun memiliki kekurangan, dian-

taranya : 

1. Sinyal adalah musuh para mahasiswa 

2. Sangat tergantung pada internet, bila jaringan lambat atau susah 

sinyal maka proses pembelajaran akan tertinggal terlebih jika sudah 

mencakup ujian kuliah. 

3. Sangat tergantung pada sikap displin para mahasiswa, jika kurang 

disiplin maka akan tertinggal pula dalam pembelajaran. 

4.Dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri. 

5. Ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan secara 

online. 

6. Perangkat komputer atau gadget yang memiliki harga cukup ma-

hal, sehingga program kuliah ini baru bisa di akses oleh kalangan 

tertentu. 

 Terdengar kabar pula perkuliahan tatap muka akan dil-

aksanakan pada semester depan. Tak ayal para mahasiswa UIN RIL 

yang lelah dengan hambatan sinyal dan kuota kuliah online seperti 

mendapat angin segar mendengar hal itu. Dengan dilaksakannya 

vaksinasi covid-19 bagi para dosen dan tenaga pendidikan para 

mahasiswa semakin yakin jika semester depan akan 

dilaksanakan kuliah tatap muka. 

KULIAH OFFLINE VS KULIAH ONLINE 
SINYAL, PAKET DATA DAN DILEMA MAHASISWA 

Pembelajaran online dan offline masing -masing memiliki dampak positif dan negatifnya tersendiri. Tetapi sudah 2 tahun 

belakang ini mahasiswa mulai jenuh dengan keadaan yang menuntut mereka agar lebih produktif dalam pembelajaran daring.  

Akankah pembelajaran tatap muka akan segera dilakukan ? Mengingat kejenuhan dan rasa malas mahasiswa mulai meningkat.  

Oleh : Nanda Safira  
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HASIL SURVEI : MAHA-

SISWA SUDAH SIAP UN-

TUK KULIAH TATAP 

MUKA 

Oleh : nanda  

 Berdasarkan survei yang sudah 

dilakukan oleh Pers Mahasiswa Raden 

Intan melalui platform Google Form 

dengan banyaknya 489 responden, 

Sebanyak 87.1% mahasiswa memilih 

kuliah offline dibanding kuliah online. 

Alasannya yaitu mereka siap untuk kuliah 

offline ini tidak jauh-jauh seperti ingin 

kuliah lebih efektif tidak terkendala sinyal, 

lalu ingin bertemu dosen serta teman-

teman, agar tidak boros untuk membeli 

kuota internet, bosan dirumah saja ingin ke 

kampus, dan juga ingin berorganisasi serta 

bersosialisasi. ada juga mahasiswa yang 

tidak setuju jika kuliah online menjadi 

tatap muka. Terdapat 12.9% mahasiswa 

yang mengisi survei ini tidak setuju atau 

tidak siap. Mereka mengisi alasan seperti 

sudah nyaman dengan system kuliah 

online, lalu sudah enak dirumah tidak 

kemana-mana, virus covid-19 ini belum 

hilang jadi masih takut untuk keluar ru-

mah, dan bahkan ada yang takut divaksin 

karena takut jarum suntik.  

Para mahasiswa juga ada beberapa 

yang sudah mempersiapkan kuliah tatap 

muka ini, tak sedikit juga yang belum 

mempersiapkan apapun. Ada satu tangga-

pan dari mahasiswa yang sangat menarik 

begini tanggapannya, “sebenarnya untuk 

mengikuti kuliah offline ini persiapan-

persiapan yang harus disiapkan tidaklah 

jauh berbeda dengan semester-semester 

lalu namun bedanya hanya kita harus me-

nyiapkan mental karena keadaan sekarang 

ini tidak memungkinkan kita untuk hidup 

seperti biasanya dan kita juga harus lebih 

meningkatkan sistem imun tubuh dan sela-

lu menjaga kesehatan serta selalu men-

erapkan protokol kesehatan.” 

Begitu juga dengan vaksinasi, terdengar 

kabar jika mahasiswa ingin melaksanakan 

kuliah tatap muka maka harus 

melaksanakan vaksin covid-19 ini terlebih 

dahulu agar daya tahan tubuh menjadi 

kebal. Kembali lagi dengan survei yang 

diisi oleh 489 mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung bahwa 69.9% siap untuk di 

vaksin dan  30.1% tidak siap untuk di 

vaksin. Berbagai macam alasan yang di 

ungkapkan oleh para mahasiswa yang siap 

vaksin seperti agar sehat, lalu agar tidak 

terpapar virus, untuk membuat daya tahan 

tubuh kuat. Yang tidak siap juga memiliki 

alasan khusus seperti takut jarum suntik, 

takut ada efek samping vaksin, hingga ada 

yang pasrah kepada Allah SWT. 

DOSEN MEMBERIKAN TU-

GAS TAK KENAL WAKTU, 

DIMANA LETAK KE-

EFEKTIFANNYA ?  

Oleh : nanda 

Lalu terdapat tanggapan dari maha-

siswa mengenai kuliah offline ini juga 

berbagai macam, seperti tanggapan dari 

salah satu mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung yang beranggapan bahwa ke-

hadiran virus corona di Indonesia memang 

disayangkan. Disatu sisi, pemerintah terke-

san tidak siap dengan wabah ini. Sementa-

ra disisi lain, kita mau tidak mau harus 

menghadapi dampak dari wabah ini, salah 

satunya pelajar dan para mahasiswa yang 

harus menjalani kuliah daring secara glob-

al untuk pertama kalinya dalam sejarah. 

Mulai dari omongan yang tak bisa terucap, 

jarak yang memutuskan, ekonomi berada 

ditingkat emergency, lock down diberla-

kukan, mahasiswa hanyalah perintah dosen

-dosen yang tidak mampu mempertahan-

kan eksistensi rasio. Uang kuliah yang 

terbayar tidak kembali ketangan semula. 

Kuliah online jalannya. Efektifnya di-

mana? Persekongkolan/konspirasi dosen 

dengan berbagai aplikasi telah terjadi di-

mana-mana, sebagai contoh 'Dosen kirim 

tugas, absen 15 menit maksimal, selesai 

kelas, tak ada diskusi terjalankan'. Ba-

yangkan jika semua tenaga pengajar seper-

ti itu tanpa disertai penjelasan yang akurat. 

Bisa-bisa otak menyerah . Untuk itu, sudah 

saatnya semua pelajar baik pun maha-

siswa/i untuk melaksanakan kuliah offline 

dengan tetap menjalani aturan protokol 

kesehatan.  

KULIAN ONLINE, DOSEN : 

SISTEM PERKULIAHAN 

ONLINE LEBIH CEPAT 

DAN MUDAH UNTUK 

TRANSFER MATERI  

Oleh : nanda 

Selain tanggapan dari mahasiswa UIN 

RIL, UKM Pers Mahasiswa juga survei 

kepada dosen UIN RIL. Dari 19 responden 

terdapat 90% dosen lebih nyaman 

mengajar dengan sistem offline atau tatap 

muka dan 10% dosen lebih memilih 

mengajar online. Adapun alasan dari dosen 

mengenai pengajaran offline beserta online 

seperti berikut, "bagi saya pribadi yang 

memahami dan mampu mengoprasikan 

perangkat belajar e- learning dan zoom, 

meet. Sistem perkuliahan online lebih 

cepat dan mempermudah untuk transper 

materi. Namun tetap ada plus minusnya, 

pada dasarnya kuliah tatap muka tetaplah 

sangat membantu mahasiswa memahami 

materi."   

Persiapan para dosen untuk kuliah 

offline juga sama saja seperti online 

dengan menyiapkan RPS (Rencana Pem-

belajaran Semester) dan PPT (Power 

Point), dan menyiapkan, dan siap kapan 

pun juga. Pihak humas UIN RIL me-

nanggapi prihal perkuliahan tatap muka, 

beliau memaparkan bahwa kuliah tatap 

muka diberlakukan dengan mengikuti 

kebijakan pemerintah, jika pemerintah 

memberikan arahan untuk kuliah tatap 

muka maka pihak UIN RIL juga pasti 

mengikuti arahan pemerintah untuk 

melakukan perkuliahan tatap muka. Ada 

pun kesulitan menjalankan pengajaran 

kuliah online ini bagi dosen, seperti se-

bagai berikut : 

1. Jaringan masing-masing individu 

berbeda-beda menyebabkan pen-

erimaan materi terputus-putus. 

2. Tidak dapat melihat ekpresi maha-

siswa Karena ditempat tinggal 

masing-masing sehingga maha-

siswa kesulitan mencari refrensi 

bahan kuliah. 

3. Sulit memperhatikan mahasiswa. 
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Terdapat tanggapan salah satu dosen 

terkait kuliah offline ini, "saya setuju jika 

akan dilangsungkannya kuliah offline. 

Karena dengan kuliah offline akan terkesan 

lebih serius dalam mengkaji keilmuan, hal 

ini mungkin karena dalam kuliah offline 

ada lebih banyak perdiapan dan pengor-

banan dibaliknya." Tetapi adapun dosen 

yang memberikan saran untuk meredakan 

jumlah kasus covid-19 ini dulu, agar pem-

belajran dijalankan lebih nyaman tanpa 

takut terkena covid-19.  

Pihak humas UIN RIL menanggapi 

prihal perkuliahan tatap muka, beliau me-

maparkan bahwa kuliah tatap muka diber-

lakukan dengan mengikuti kebijakan 

pemerintah, jika pemerintah memberikan 

arahan untuk kuliah tatap muka maka 

pihak UIN RIL juga pasti  mengikuti ara-

han pemerintah untuk melakukan perkulia-

han tatap muka.  

Memang sebaiknya pihak UIN Raden 

Intan Lampung melaksanakan perkuliahan 

tatap muka langsung dengan protokol 

kesehatan yang ketat dan kesehatan maha-

siswa sudah dijamin oleh kampus. 

Dengan hal itu para mahasiswa menjadi 

lebih bersamangat untuk kuliah dengan 

imun yang kuat serta badan yang sehat dan 

pembelajaraan yang lebih efektif dibanding 

dengan menatap layar ponsel ataupun lap-

top. Para dosen dan tenaga pendidikan juga 

sudah melaksanakan vaksinasi jadi dengan 

hal itu juga kesehatan dosen dan tenaga 

Pendidikan sudah terjamin. Tak hanya 

untuk belajar mengajar mahasiswa baru 

yang belum pernah merasakan kuliah tatap 

muka langsung juga butuh untuk bersosial-

isasi langsung dilingkungan kampus agar 

bisa memperluas pergaulan, meningkatkan 

wawasan, membentuk pola pikir yang baik, 

dan lain hal. Jika semester depan masih 

kuliah daring dosen dan pihak universitas 

hendaknya menyesuaikan kurikulum 

dengan keadaan saat ini sehingga perkulia-

han daring tetap dapat dilaksanakan dan 

tidak terlalu membebani. Diperlukan pula 

model pembelajaran yang atraktif, aktif, 

dan dapat diterima oleh semua  mahasiswa.  

KULIAH ONLINE SAMBIL 

REBAHAN, MAHASISWA : 

GAK MUDAH MENCERNA 

PENJELASAN DOSEN 

KETIKA KULIAH DARING 

DIMULAI 

Oleh : nanda 

Pembelajaran daring memiliki sisi posi-

tif dan sisi negatif yang saling beriringan. 

Hal ini nantinya akan membawa konsek-

uensi seberapa efektifkah pembelajaran 

daring di masa pandemi COVID-19 ini. 

Oleh karena itu, tingkat keefektifannya 

bisa dikatakan relatif, tergantung dari mas-

ing-masing komponen yang menunjang 

atau turut serta dalam proses pembelajaran 

daring ini sehingga diharapkan pembelaja-

ran ini membawa hasil yang terbaik mes-

kipun dalam keterbatasan yang ada. Maha-

siswa diharapkan mandiri dan lebih aktif 

belajar bukan hanya mengandalkan materi 

yang telah diberikan saja tetapi juga dari 

sumber lain Semoga Indonesia segera 

terbebas dari belenggu Covid-19 dan sis-

tem pendidikan akan kembali berjalan 

secara normal dan semoga pandemi ini bisa 

segera berlalu dan kita bisa kembali pada 

rutinitas normal seperti sedia kala dalam 

keadaan yang sehat.  

Kuliah online memang enak, para ma-

hasiswa bisa saja rebahan dikala dosen 

memaparkan materi dengan cara off cam-

era, tetapi tidak semudah itu untuk 

mengerti apa yang dosen jelaskan melalui 

layar ponsel atau laptop. Pembelajaran 

online memang memiliki kelebihannya 

seperti fleksibel bisa berkuliah dimanapun 

tak perlu ke kampus lagi, tetapi jaringan 

bisa menjadi musuh mahasiswa kapanpun 

juga dengan hal itu yang menyebabkan 

mahasiswa meminta untuk perkuliahan 

dilaksannakan offline saja.  

Di lain sisi juga perkuliahan offline tak 

kunjung dilaksanakan oleh pihak UIN RIL 

karena pihak UIN RIL juga mengikuti 

arahan dari pemerintah. pemerintah juga 

tak asal untuk memberi arahan untuk 

melakukan pembelajaran tatap muka kare-

na sampai detik ini juga virus yang sedang 

viral yaitu virus covid-19 masih mewabah 

dimasyarakat. ada upaya pemerintah untuk 

mencegah covid-19 ini dengan cara vaksi-

nasi, para dosen dan tenaga pendidikan 

UIN RIL yang sudah melaksanakan vaksi-

nasi tersebut, tetapi para mahasiswa belum 

melakukannya mungkin dilain kesemapa-

tan mahasiswa UIN RIL yang akan 

melakukan vaksinasi dari pemerintah. Ter-

dapat beberapa mahasiswa yang merasa tak 

butuh di vaksin karena ia sudah menye-

rahkan diri kepada Allah saja. setelah 2 

semester dijalani dengan online mahasiswa 

pun perlahan nyaman dengan sistem ini, 

tetapi kembali lagi dengan fleksibel nya 

kuliah online namun tidak efektifnya. 
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HASIL SURVEI  

KESIAPAN MAHASISWA UIN RIL DALAM MENGHADAPI 

KULIAH OFFLINE 
OFFLINE 

87,1% 

ONLINE 
12,9% Sudah lelah dengan tugas yang banyak dan ken-

dala sinyal yang buruk. 

Pandemi masih setia bersama kita. Akankah 

keadaan merestui kita bertatap muka ? 

SETUJU 

TIDAK SETUJU 

DATA SURVEI DOSEN UIN RIL. SISTEM PENGAJARAN LEBIH 

MUDAH ONLINE ATAU OFFLINE ?  

OFFLINE 
90% 

ONLINE 

10% 

Sangat menyambut dengan baik, asalkan 

pemerintah menyarankan dan menganggap 

COVID-19 sudah reda.  

Kesulitan kuliah online terutama hambatan teknis 

dalam proses mengajar dan hasil kuliah. 

SETUJU 

TIDAK SETUJU 

Survey dilakukan secara online menggunakan metode google form 

yang dibagikan kepada mahasiswa dan dosen. Jumlah mahasiswa 

dan dosen yang mengisi form ini sekitar  489 responden. Dan 

hasilnya 87,1% menyetujui kuliah tatap muka. 

Kuliah offline lebih baik dan efektif. Karna 

mahasiswa adalah anak muda yang harus 

pandai bersosialisasi dengan ling-

kungan sekitar. 

Mahasiswa sebagai anak muda yang tentu 

tidak betah berdiam diri dirumah saja 

sambil mengerjakan tugas hanya depan 

laptop dan handphone. 

Kuliah offline terkesan lebih serius da-

lam mengkaji keilmuan. Dan dapat 

mengawasi mahasiswa dari 

Kuliah tetap offline karna itu 

sudah peraturan dari 

pemerintah. 
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TIPS PRODUKTIF ALA MAHA-

SISWA 

Oleh: Nanda 

 Bulan Ramadhan yang penuh berkah sudah tiba. Sebagai 

mahasiswa kita pasti melakukan kuliah online sambil 

melaksanakan ibadah puasa, namun sebagai mahasiswa kita 

harus mengoptimalkan kuliah online dan ibadah puasa kali ini 

dengan melakukan hal-hal produktif sehingga menghasilkan 

nilai tambah untuk diri sendiri. Ada beberapa tips untuk 

membuat puasa kali ini produktif untuk para mahasiswa : 

 Tips pertama, agar tetap produktif kita melakukan eval-

uasi diri. Seperti target baca Al-Qur‟an, sedekah, shalat wajib 

5 waktu, shalat tarawih, shalat sunnah ditingkatkan dan target 

amalan lainnya. 

 Tips kedua, jangan tidur setelah shalat subuh. Kenapa? 

Karena jika kita tidur bisa saja kita telat untuk masuk kuliah 

dengan jam mata kuliah pagi. Jika kita telat bangun sudah 

pasti hari kita tidak produktif, bagaimana ingin produktif jika 

dengan mengawali hari dengan telat masuk room zoom atau 

google meet. 

 Tips ketiga perencanaan. Perencanaan sangat penting, itu 

merupakan salah satu proses tahapan peningkatan produktivi-

tas di mana suatu proses menentukan hal-hal yang ingin di-

capai serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan pada bulan ramadhan kali ini. Misal-

nya kita memiliki target khatam Al-Qur‟an di ramadhan kali 

ini, walaupun menjalani ibadan puasa kita berencana tetap 

semangat untuk kuliah online, dan tak lupa juga semangat 

mengerjakan tugas dari dosen. 

 Tips produktif empat ialah menyusun strategi produktif. 

Perlu adanya strategi khusus dalam pelaksanaannya karena 

sudah mengevaluasi dan membuat perencanaan. 

Melaksanakan skala prioritas dari list yang sudah dibuat da-

lam perencanaan, lalu mencari teman yang dapat mendukung 

target, bisa siapapun itu misalnya kakak, adik, teman satu 

kost, atau yang lain. Selanjutnya, membuat target yang realis-

tis disesuaikan dengan kemampuan dari list yang dibuat dan 

membuat Aktivitas lebih seru dijalani. 

 Tips terakhir ialah mempersiapkan alat dan metode 

produktif. Alat produktif yang digunakan untuk menyusun 

apa yang dapat menggunakan manual atau digital yang ban-

yak ditemukan berbagai macam template di internet. Daftar 

dapat dibuat harian atau langsung sebulan selama bulan Ram-

adhan. Bisa membuat To Do List di buku jurnal kalian agar 

makin terstruktur dan jelas atau jika menggunakan digital 

atau menggunakan smartphone kalian masing-masing bisa 

menggunakan aplikasi note. 

Sekian tips yang bisa para Mahasiswa lakukan selama rama-

dhan untuk tetap produktif walaupun sedang berpuasa. Semo-

ga di Ramadhan kali ini kita terus melakukan hal-hal baik 

untuk menjemput Ridha Allah dan memperoleh berkah dari-

Nya. 

 

JANGAN MUDAH MENGA-

TAKAN MENYERAH 

Oleh : Datin  

 Siapa pun dan apapun profesi kita, kita harus bisa berk-

ompetisi dan tidak mudah menyerah. Karena mesti kita sadari 

di dalam hidup pasti ada tantangan dan rintangan yang harus 

dihadapkan walau itu sangat berat. Tetapi yakinlah bahwa 

setiap cobaan ada hikmahnya, tugas kita hanya bersyukur dan 

tetap semangat menjalaninya. Buatlah hidup menjadi produk-

tif. Tips hidup produktif : 

1. Membuat Target 

Target membuat kamu bisa focus pada tujuan yang di-

inginkan sehingga kamu tau apa yang harus dilakukan un-

tuk mencapai target tersebut. Ingat ya, ciri orang produktif 

selalu tau apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara un-

tuk menggapai nya. Maka dari itu biasakan untuk membuat 

to-do list sebelum tidur. 

 

2. Tentukan Prioritas 

Fokuslah pada satu target terlebih dahulu. Meskipun ban-

yak hal yang ingin kamu capai guna untuk menjadi pribadi 

yang sukses, sebaiknya utama kan hal yang lebih penting 

dahulu. 

 

3. Memiliki Hobi yang Mendukung Target 

Contoh, hobi menulis kamu sejalan dengan keinginan un-

tuk menjadi seorang penulis terkenal. Maka bila kamu 

melakukan kegiatan menulis dengan rutin, kamu pun akan 

mampu mengasah kemampuan menulis sekaligus berusaha 

meraih impian menjadi penulis terkenal. 

 

4. Bangun Lebih Pagi 

Kalau ingin menjadi pribadi yang sukses, biasakan untuk  

bangun lebih pagi dan mulai bergerak untuk melakukan 

aktivitas. Kebiasaan ini akan membatu pikiran dan 

tubuhmu untuk lebih bersemangat dan tubuhmu untuk 

lebih bersemangat dan produktif dalam menjalani hari. 
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5. Jangan Menjauhkan Diri dari Orang Terdekat 

Mengejar impian bukan berarti kamu harus melulu focus 

pada diri sendiri dan melupakan orang-orang disekitarmu. 

Berada di sekitar orang-orang terdekat yang menyenagkan 

dapat mengalirkan energi positif sehingga kamu pun lebih 

bersemangat dan produktif. 

 

6. Sediakan Me Time  

Sesibuk apapun dalam mengejar kesuksesan, kamu harus 

tetap menyediakan me time. Jadwalkan acara santai untuk 

diri sendiri, contoh: membaca buku, jalan-jalan ataupu 

menonton acara favorite. 

 

7. Berolahraga 

 Sisihkan waktu untuk berolahraga setidaknya dua sampai 

tiga kali semimggu. Dengan begitu kamu pun akan se-

makin produktif dan bersemagat sekaligus tetap sehat un-

tuk mengejar target suksesmu. 

 

8. Berusaha Maksimal dengan Tepat 

Orang produktif biasanya tahu kapan dia harus mem-

berikan usaha  maksimal dan kapan harus beristirahat. 

Mereka pun tidak akan membuang waktu dan tenaga un-

tuk menghabiskan hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi, 

kamu harus tahu batasan seperti apa yang perlu diterapkan 

guna mencapai target yang diinginkan. 

 

PERUBAHAN KEHIDUPAN 

Oleh: Adelia R 

 

Kehidupan hadir dengan hal-hal yang tak terduga, 

sama halnya dengan mimpi 

Kita menduga kehidupan yang kita alami akan selalu jalan di 

tempat 

Tapi yang terjadi kita berlari kesana kemari 

 

Dalam hidup selalu ada kemungkinan 

Kemungkinan yang harus siap dihadapi 

Kemungkinan seperti akan turun hujan, badai besar 

bahkan berpindah haluan 

Kemungkinan-kemungkinan itulah yang sepertinya akan 

menghadirkan perubahan dalam hidup kita 

 

Sebagian orang, bahkan aku berharap perubahan terjadi 

saat semuanya sudah siap 

Tapi sayang, kehidupan tidak bisa diajak berkompromi 

Kita hanya berencana „Dia lah yang menakdirkan 

Kita hanya bisa menerima dan harus terima 

Sejatinya tidak ada masalah dengan sebuah perubahan 

Karna yang abadi, hanyalah perubahan itu sendiri 

BENTANG ASA 

Oleh: Lis Liana Tari 

Gelapnya dunia siang tak singkirkan asa 

Di susuri setiap terjalnya kehidupan 

Oleh sesosok umat tua 

Yang bertaruh segala demi mapan 

 

Tiada kata sudut maupun ujung dalam asa 

Terbentang luas bagi siapapun yang tegar 

Berkelana dibawah sang surya nyata 

Membiarkan punggung coklatnya terbakar 

 

Cucuran keringat yang menjadi pertanda 

Lelah sudah lahir nya gemati 

Namun sebagai pahlawan keluarga 

Harapan baja trus meninggi 

 

Ntah kehormatan bagaimana harus kau terima 

Kendati ada yang menyia-nyia 

Sungguh patut lah neraka 

Semoga gigihmu menjadi bekal di syurga 

TENTANG EGO 

Pasti ada segala saat kita bersama 

Pasti ada cerita didalam canda tawa 

Pasti ada sejarah dalam suka dan duka 

Tak perlu mengabaikan yang ada dihadapan kita 

Tak usah meremehkan yang tak kita punya 

 

Tak perlu iri tentang yang mereka raih 

Kita hanya perlu mencipta hal berbeda dari mereka 

Kita hanya perlu mengubah dunia dengan persahabatan kita  

 

Untukmu aku ada dan selalu disini  

Meski waktu tak lagi bersama dan memihak kita 

Meski cerita telah berbedaarah dan tujuan 

Tapi kita tetap satu selamanya Karena kita sahabat selaman-

ya  
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JERITAN JASAD 

Oleh: R.Zahra 

 

Duduk terbelenggu diam membisu 

Tak kuhiraukan bahkan panggilan ibu 

Dengan nama Sang kuasaku 

Atas badai yang mungkin saja berlalu 

Dingin, balas sang pengatur suhu 

 

Ada apa? 

Tenanglah duhai jiwaku 

Negeriku kini diambang pilu 

Tertimpa nasib yang kian saja tak menentu 

Katanya negeriku bebas ancaman itu? 

 

Namun lihatlah 

Mereka yang kini melemas jatuh 

Terbaring merjerit kepedihan 

Atas wabah yang tak lagi bisa tertahan 

Belasan ribu tengkorak tak bedaya 

 

Kini jadi santapan yang bernyawa 

Menjijikan dilempar seperti sampah 

Kebawah hingga terperosok dalam tanah 

Tidak kah kau mendengar? 

Jeritan malang dari jasad dibawah sana? 

Mereka telah kalah 

 

Dari ancaman penyakit wabah 

Ada apa? 

Apa yang harus kau banggakan? 

Upayamu membuka tutup kota? 

Belum bisa menahan laju penyebaran 

Kini percuma untuk jasad malang tak bersalah 

Dia telah mati 

 

Ah sudahlah, penyakit ini pun Tak ada penawar 

pengampun. Bersama kepasrahan bisu Aku dan 

mereka Atau bahkan kau juga?  

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

KEGUNDAHAN AKAN MASA DEPAN 

Oleh: Qatrunnada Ulayya 

Angin malam berhembus kencang 

Duduk termenung gundah akan masa depan 

Mungkin dari banyaknya orang pasti pernah 

terpikir 

 

Akan jadi apa aku dimasa depan? 

Apakah aku bisa menjalaninya sesuai 

dengan keinginan? 

Inilah yang aku rasakan 

Hati dan pikiran terasa gundah gulana 

Terkadang kita berpikir terus-menerus akan 

masa depan 

Tetapi kita sendirilah yang tidak melakukan 

pergerakan 

 

Tidak mau bergerak dan terjebak disitu saja 

Karena diri sendirilah yang memegang ken-

dali atas semua yang dipikirkan 

Untuk masa depan, jalani dan lakukan 

langkah kecil 

 

Karena, dari langkah kecil tersebut akan 

menjadi perubahan yang sangat besar 

Kamu pasti bisa menghadapi dan men-

jalaninya 

Keluarlah dari zona nyaman 

Jadilah pahlawan untuk diri sendiri. 

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [  

[ [ [                   [ [ [ 
pers_radenintan 

www.persma.radenintan.ac.id 
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PEMIMPIN REDAKSI 

INTIP TIM REDAKSI YUKK…. 

WAKIL PEMIMPIN 

REDAKSI 

KEPALA REDAKTUR 

REDAKTUR ONLINE CREATIVE EDITOR REDAKTUR PELAKSANA 

REDAKTUR PELAKSANA REDAKTUR ONLINE CREATIVE EDITOR 

Pemimpin Redaksi (Pemred, Editor in 

Chief) bertanggung jawab terhadap 

mekanisme dan aktivitas kerja 

keredaksian sehari-hari. Ia harus 

mengawasi isi seluruh rubik website yang 

dipimpinnya. Pemimpin redaksi menetap-

kan kebijakan dan mengawasi seluruh 

kegiatan redaksional. 

Kepala Redaktur  melakukan editing atau 

penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian 

dan perbaikan karya yang akan dimuat atau 

disiarkan.  

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 Maja-

lah, Tabloid, Renaisance, dll 

Redaktur Online melakukan editing atau 

penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan 

perbaikan karya yang akan dimuat atau disiar-

kan.  Dan juga memegang media online UKM 

PERSMA RI seperti Instagram. 

Desain Grafis melakukan edit-

ing  desain untuk produk UKM 

PERSMA RI. Dan  membantu 

Redaktur Pelaksana dan 

redaktur Online. 

Wakil Pemimpin Redaksi (Wakil 

Pemred, Editor in Chief) ber-

tanggung jawab mewakili Pem-

red ketika Pemred berhalangan 

untuk bertugas. 
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Untuk seluruh anggotanya jika ada kumpulan 

atau apapun itu biasakan on time. Karena kasi-

han orang yang on time harus nunggu lama 

yang ngaret. Jadi kebiasaan yang seperti ini 

akan terus menerus berlanjut nantinya. 

KESAN DAN PESAN UNTUK ANGGOTA 

UKM PERSMA RI 

Lebih dikompakkan lagi antar pengurus dan ang-

gota, bagi pengurus lebih memperhatikan 

perkembangan anggotanya, bagi anggota lebih 

tingkatkan jiwa #gardaidealismemahasiswa nyaa. 

Jangan kendor lalu mundur. 

UKM PERSMA RI selama ini sangat amat mendapat 

ilmu mengenai jurnalistik, kepanitian dan keberanian 

untuk wawancara narasumber. Dan mendapatkan 

teman dan kakak yang baik dan juga seru. Pesan saya 

untuk UKM PERSMA RI semoga kekeluargaannya 

makin erat untuk seluruh anggota. 

Jangan takut pada intervensi ataupun 

diskriminasi yang dihadapi.  Kita berge-

rak atas dasar Undang Undang dan 

keterbukaan informasi. 

PEMIMPIN UMUM UKM 

PERSMA RI 

TIM PENERBITAN  

Terimakasih untuk anggota magang yang telah menyelesaikan terbitan edisi 4 ini dengan baik. Semoga ilmu yang 

didapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk teman-teman lainnya. Semangat berproses adik adik :) 

KHOIRUNNISA MUTHIA DATTIN ANI APSAH UMI AFIEF META 

NADA NANDA ABDA RIZQILLA DEWI YUNIA 
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