


MAJALAH RADEN INTAN diterbitkan oleh UKM pers Mahasiswa Raden Intan Lampung (UKM PERSMA RI ALAMAT Gedung 

PKM It.II Raden Intan Lampung, jl. Letkol Endo Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (35131). WEB 

PELINDUNG Prof. Wan Jamaluddin,M.Ag.,Ph.D PEMBINA Hayatul Islam, S.E, M.Ak 

STAF AHLI Destria Ramadina PEMIMPIN UMUM Elda Sari PEMIMPIN 

REDAKSI Aesyia Rahmatika Utari WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Suci Nur Utami 

KEPALA REDAKTUR Tiya Febliana REDAKTUR ONLINE Silvia Marsya, Laila Endah REDAKTUR 

PELAKSANA Nurin Habibah, Ong Dini CREATIVE EDITOR Andre Kurnia, Riski Dani Kusuma, Irgi Riskiyadi 

Pratama KEPALA REPORTER Septiya Manda Sari dan Anggota Magang. 

 

1 Sapaan Redaksi 

PENGURUS DAN POLEMIK KAMPUS 

SALAM REDAKSI!!!   

 Puji syukur kami panjatkan kepada Allah 

SWT, yang telah memberikan izin sehingga 

kami masih bisa menerbitkan majalah edisi 

2021 ini. Kemudian, sholawat serta salam 

juga kami haturkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang kelak akan memberikan syafa'at 

dihari akhir nanti.  Terimakasih kami ucap-

kan kepada Wakil Rektor III Prof. Wan Jam-

aluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Pelindung 

UKM PersMa RI, kemudian Hayatul Islam, 

S. E., M.Ak. selaku Pembina UKM PersMa 

RI, Dan terimakasih pula kepada seluruh 

anggota UKM PersMa RI serta pihak-pihak 

yang telah membantu dan terlubat dalam 

mensukseskan Penerbitan majalah ini. 

  Sudah 2 tahun terakhir ini, kita 

dihadapkan oleh situasi yang sulit, dimana 

kita diharuskan untuk tidak bertatap muka, 

tidak menimbulkan kerumunan dan dituntut 

untuk berkomunikasi melalui media online. 

Hal ini tentu memberikan berbagai polemik, 

serta keterbatasan ruang bagi kita semua. 

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang 

telah dikeluarkan, ditambah lagi adanya Pem-

berlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) Mikro membuat komunikasi kita 

sedikit terganggu . Tak terkecuali dalam Unit 

Kegiatan Mahasiswa PersMa Raden Intan 

(UKM PersMa RI) yang memiliki kewajiban 

untuk menggali serta memberikan berbagai 

informasi kampus,.    

  Untuk itu, kami akan menerbitkan 

Majalah Edisi 2021 dengan tema "PBAK 

ONLINE DAN MAHASISWA BALIK 

LAYAR" sebagai salah satu media informasi 

serta produk jurnalistik dari UKM kami, yang 

dimana berisikan informasi-informasi seputar 

kampus UIN RIL serta karya-karya sastra 

yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. 

 Dalam terbitan kali ini, kita akan melihat 

seberapa efektif kegiatan dibalik layar khu-

susnya pada kegiatan PBAK untuk Maha-

siswa Baru 2021 dan apa saja polemik-

polemik yang terjadi dibeberapa waktu tera-

khir, serta informasi-informasi terkait 

lainnya. Dalam terbitan ini juga kami mem-

berikan beberapa karya sastra dari anggota 

UKM PersMa RI yang dapat menghibur serta 

memotivasi para pembaca untuk terus berkar-

ya.GARDA IDEALISME MAHASISWA!! 



RANKING WEBOMETRICS, UIN RIL BERADA DI 

TIGA BESAR PTKIN 
Oleh : Rilis Humas 

RADEN INTAN - UIN Raden Intan Lampung (RIL) menempati posisi ketiga untuk untuk lingkungan Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia per-Juli 2021 berdasarkan situs penilai webometrics. Posisi 

ini ini naik satu peringkat dari Januari 2021 yang berada diposisi ke-4. Saat ini UIN RIL berada di tiga besar bersa-

ma UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Per-Juli 2020 UIN RIL masih berada 

diurutan ke-7. Sebelumnya, pada Januari 2020 berada diposisi ke-10 dan Juni 2019 diposisi ke-22 lingkup PTKIN. 

Untuk peringkat perguruan tinggi se-Indonesia, per-Juli 2021 UIN RIL berada diposisi ke-60. Peringkat ini naik 

dari Januari 2021 yang berada diperingkat 72 dan posisi ke-79 pada penilaian per-Juli 2020.     

 Peringkat UIN RIL terus tunjukkan tren positif dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Januari 2020, UIN RIL 

berada diperingkat ke-130.Sedangkan pada Juni 2019 masih menempati posisi 224 dan Januari 2019 diposisi ke-

284. Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri MAg menyampaikan rasa syukur atas peningkatan tersebut. Dia menjelaskan, 

meski dalam kondisi pandemi, sivitas akademika UIN RIL masih dapat produktif dalam. UIN RIL masih dapat 

produktif dalam menjalankantugas dan kewajibannya.―Alhamdulillah. Peningkatan posisi di webometrics ini ten-

tunya suatu kabar baik. Ini merupakan indikator mengenai perkembangan  kampus kita. karena situs penilai ini, 

menilai dengan penilaian yang objektif. Dan ini pengakuan dari pihak luar,‖ kata Rektor UIN RIL. 

Dia juga mengingatkan ke- pada sivitas akademika agar peningkatan peringkat ini sebagai bentuk motivasi untuk 

terus produktif dan melakukan yang terbaik. ―Saya harus pastikan dan sering saya ingatkan bahwa kita (UIN RIL) 

akan terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan mutu akademik serta kemaha-

siswaan,‖ imbuh Prof Mukri. Webometrics merupakan suatu perangkat sistem atau inisiatif untuk mempromosikan 

dan membuka akses publikasi ilmiah guna meningkatkan kehadiran akademik dan lembaga-lembaga penelitian di 

situs web. Pemeringkatan ini dimulai pada tahun 2004 dan didasarkan pada gabungan indikator yang memperhi-

tungkan baik volume maupun isi web, visibilitas dan dampak dari publikasi web. 
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PBAK UIN  RADEN INTAN LAMPUNG 2021  
Oleh : Nisa—Dattin  

RADEN INTAN – Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung sukses menggelar 

acara pembukaan Pengenalan Budaya Akade-

mik dan Kemahasiswaan (PBAK). Acara ini 

dilaksanakan di Ballroom Rektorat Baru secara 

Online via Zoom Meeting serta live Streaming 

YouTube UIN Raden Intan (Selasa, 

31/8/21).Acara ini dibuka langsung oleh Rektor 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

(UIN RIL) Prof. Moh. Mukri, M. Ag., Serta 

dihadiri oleh Wakil Rektor I dan II, Dekan dan 

Wakil Dekan Fakultas, Ketua Senat Mahasiswa 

(SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa 

(DEMA) Universitas dan Fakultas dan 30 peserta PBAK perwakilan Calon Mahasiswa Baru. Sedangkan jumlah Calon Maha-

siswa Baru UIN RIL yang mengikuti PBAK sebanyak 3.400 mahasiswa. 

Dalam sambutannya Prof. Dr. Moh Mukri M. Ag menyampaikan untuk semua mahasiswa terutama mahasiswa baru 

harus berisikap disiplin dan tetap berbuat baik terhadap sesama. ―Tunjukan disiplin bahwa kita umat Islam adalah 

mahluk yang paling disiplin dan tertib dimuka bumi. Sosialisasikan hal-hal yang baik jangan sampai kampus yang 

bersih kampus hijau, banyak pihak yang menghargai tapi kita sebagai penghuni nya, mahasiswa dengan seenaknya 

tidak mematuhi peraturan yang ada. Jangan pernah kita lelah melakukan kebaikan‖ ujar beliau. 

Drs. Jumadi Iswandi, M.M selaku ketua PBAK menjelaskan perihal teknis pelaksanaan PBAK, ―Untuk PBAK ini 

akan dilaksanakan selama 5 hari yang dimulai sejak kemarin, dimana kemarin adalah gladi dan akan berakhir pada 3 

September 2021. Materi yang akan disampaikan meliputi ilmiah, penyampaian visi dan misi UIN Raden Intan Lam-

pung, penguatan potensi akademik mahasiswa menuju generasi emas dan berprestasi, serta materi moderasi beraga-

ma dan wawasan kebangsaan‖ Ujar Beliau. Dalam acara pembukaan ini berlangsung secara hikmat dan tanpa ada 

kendala dari mulai persiapan hingga acara selesai.   

KEMENAG BERI KERINGAN UKT,  UIN RIL 
TUTUP TELINGA?!  

Oleh : Plan - D  

 RADEN INTAN  - Memasuki Tahun Ajaran baru 2021/2022 Kementrian Agama (Kemenag) memberikan 

Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) namun, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) sendiri 

belum memberikan kepastian terkait hal tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan Kemenag diperuntukkan Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Akademik 2021/2022 dan merujuk pada Keputusan Menteri Aga-

ma (KMA) Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas KMA Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan UKT 

pada PTKN atas Dampak Wabah Covid-19. 

Dilansir dari laman resmi Kemenag pada Senin (02/08/2021). Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) 

Muhammad Ali Ramdani menjelaskan, Keputusan meringankan UKT karena adanya pandemi COVID-19. Sebab, 

banyak keluarga mahasiswa PTKIN yang kondisi ekonominya terdampak. 



4 
BERITA  

UNIVERSITAS  EDISI  2021  

Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Wakil 

Rektor III UIN RIL memberikan tanggapan terkait 

kebijakan keringanan UKT untuk mahasiswa UIN 

RIL ―Sejauh ini, setahu saya kebijakan keringanan 

UKT masih mengikuti ketentuan yang sudah ada. 

Saya belum tahu bila ada revisi. Sudah pernah saya 

sounding ke bidang dua‖ Ujar beliau.  Sejauh ini, be-

lum ada konfirmasi terkait keringanan UKT bagi Ma-

hasiswa UIN RIL. Sangat disayangkan karena ku-

rangnya respon dari Pihak Pimpinan UIN RIL terkait 

mengenai hal tersebut. M Iqbal Farochi selaku Ketua 

Umum Sema UIN Raden Intan menanggapi hal terse-

but ―Kebijakan kampus UIN RIL sangat tidak ada 

yang diperuntukkan untuk mahasiswa. Saya tidak 

pernah bosan mengingatkan pimpinan terkait kampus 

harus tanggap dan bijak melihat kondisi pandemi sep-

erti ini tapi mereka seolah tutup mata dan telinga‖ 

Ujar Iqbal.  

FTK UIN RIL : 

PELEPASAN 2.400 

MAHASISWA PPL  

Rep : Kristi - Erma 

 

RADEN INTAN  – Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

(FTK) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lam-

pung menggelar acara pelepasan Mahasiswa Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL)yang digelar secara Dar-

ing (Dalam Jaringan) via Zoom Meeting. Acara ini 

dihadiri oleh Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M. Pd selaku 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Guru Besar 

FTK, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Guru 

Pamong dan Bapak/Ibu Kepala Sekolah dari masing-

masing Sekolah yang akan menjadi tempat pelaksa-

naan kegiatan PPL. 

 Dr. Achi Renaldi, M.Si selaku Ketua Pelaksana 

melaporkan hal terkait PPL. ―Sebanyak 2.400 Maha-

siswa dari berbagai Program Studi (prodi) akan 

mengikuti kegiatan ini. Ada sekitar 140 Sekolah di 

wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya yang men-

jadi tempat Mahasiswa Melakukan PPL. Sekolah ter-

sebut terdiri dari 24 Sekolah TK/PAUD, 25 Sekolah 

Sekolah Dasar) SD/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), 46 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsana-

wiyah (MTS), dan 45 Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK)/ Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah 

Aliyah (MA)‖ Ujar Beliau. 

 Adapun tujuan PPL adalah untuk mengaktuali-

sasikan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama 

belajar di Kampus ke Sekolah. Kegiatan ini berlang-

sung mulai dari 22 September – 8 November 2021. 

Pelepasan Mahasiswa PPL dilakukan secara simbolis 

dengan penyematan Almamater kepada dua maha-

siswa yaitu Azizah selaku Ketua DEMA-FTK (Dewan 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruaan) dan 

Meldi selaku Ketua Sema-FTK (Senat Mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan). 

 Selanjutnya, Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd 

selaku Dekan FTK menyampaikan harapannya agar 

semua Mahasiswa telah mengikuti program Vaksinasi 

dan tetap menerapkan protokol kesehatan. ―Saya ber-

harap mahasiswa telah divaksin agar tidak menjadi 

klaster baru penyebaran Covid-19 dan mudah-

mudahan pihak sekolah bisa lebih memperketat proto-

kol kesehatan di Sekolah‖ Pungkasnya. 

 Suhaimi, Mahasiswa jurusan Pendidikan Aga-

ma Islam (PAI) menyampaikan beberapa hal yang 

harus dipersiapkan untuk mengikuti PPL. ―Selain siap 

mental karena harus terjun langsung ke kelas juga 

menyiapkan bahan ajar serta perangkat pembelajaran 

untuk nantinya di terapkan di dalam kelas. Semoga 

saja PPL ini lancar dan tidak menimbulkan klaster 

baru Covid-19, dan Mahasiswa serta para Siswa dan 

Tenaga Pendidik tetap semangat walau dalam masa 

Covid-19 ini‖ Ujarnya. 

 
www.persma.radenintan.ac.id 

pers_radenintan 
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UIN RIL KEMBALI 

ADAKAN VAKSI-

NASI BERSAMA 

TNI - POLRI  

Rep : Iis 

RADEN INTAN - Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lam-

pung (UIN RIL) bersama Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), Polisi 

Republik Indonesia (POLRI), Ba-

dan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

dan Organisasi Kemasyarakatan 

Pemuda (OKP) kembali adakan 

Vaksinasi Merdeka gelombang ke 

empat tahap pertama. 

Kegiatan ini berlangsung di ge-

dung Rektorat Baru Lantai I sela-

ma 2 hari dimulai dari tanggal 22 – 

23 September 2021. Vaksinasi kali 

ini diperuntukan bagi Mahasiswa 

dan Masyarakat Umum. Adapun 

jenis Vaksin yang digunakan ada-

lah Sinovac. 

 Letnan Dua Corp Kesehatan 

Militer (LETDA CKM) Poan An-

drian selaku Koordinator Tim 

Angkatan Darat sebagai salah satu 

Tenaga Medis menyampaikan 

terkait dosis Vaksinasi yang telah 

disediakan. ―Dosis yang disediakan 

untuk Vaksinasi hari ini adalah 

1.500. Dosis yang terpakai sampai 

pukul 14.00 WIB sebanyak 1.138 

dosis. terdapat sedikit kendala tadi 

Pagi dalam screening dan observa-

si sehingga sulit untuk pengimpu-

tan data namun tetap terkendali‖ 

Ujar Beliau. 

 Selanjutnya, Devi Retniasih 

selaku Ketua Dewan Eksekutif 

Mahasiswa (Dema) UIN Raden 

Intan Lampung mengatakan, 

―Vaksinasi serentak ini dil-

aksanakan oleh seluruh Indonesia 

termasuk dititik UIN Raden intan 

Lampung. Selain dapat mengikuti 

Telekompres dengan bapak Jokowi 

yang berpusat di Institut Pertanian 

Bogor (IPB), kami juga kedatangan 

tamu istimewa dari panglima TNI‖ 

Pungkasnya. 

 Sofi Nur Hidayah salah satu 

Mahasiswa UIN RIL yang mengi-

kuti Vaksinasi berharap setelah 

adanya Vaksinasi ini dapat 

meminimalisir penyebaran Virus 

Covid-19. 

―Pemerintah telah menganjurkan 

seluruh Masyarakat untuk mengi-

kuti program Vaksinasi serentak. 

Selama proses pendaftaran tidak 

ada kendala sama sekali dan 

setelah mengikuti Vaksinasi tahap 

pertama jika diadakan lagi maka 

akan mengikuti juga Vaksinasi 

tahap selanjutnya. Diharapkan 

setelah program vaksinasi ini dapat 

meminimalisir penyebaran Covid-

19‖ Ujarnya. 

 

UIN RIL KEMBALI 

ADAKAN 

PERKULIAHAN 

TATAP MUKA 

TERBATAS 

Rep : Maytufi  

RADEN INTAN - Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lam-

pung (UIN RIL) segera 

melaksanakan Kuliah tatap 

muka terbatas untuk Mahasiswa 

semester 1 dan semester 3. 

Perkuliahan ini akan dil-

aksanakan pada tanggal 04 Ok-

tober 2021 mendatang (Rabu, 

29/09/21). 

 Perkuliahan tatap muka 

terbatas bagi Mahasiswa semes-

ter 1 dan 3 turut dibenarkan oleh 

Hayatul Islam S.E, M.Ak selaku 

Humas UIN RIL. Beliau 

mengatakan bahwa sistem 

perkuliahan tatap muka terbatas 

hanya dihadiri oleh 35% Maha-

siswa dalam 1 kelas. ―Iya benar 

akan ada perkuliahan tatap 

muka terbatas untuk Mahasiswa 

semester 1 dan semester 3 

sebanyak 35%. Misalkan ada 40 

orang dalam satu kelas, artinya 

hanya ada 15 orang yang dapat 

mengikuti perkuliahan tatap 

muka setiap pertemuannya‖ 

Ujarnya. 

 Selanjutnya, Hayatul Is-

lam juga mengatakan bah-

wasannya sistem perkuliahan 

tatap muka terbatas dilakukan 

secara bergantian. Untuk 6 

Minggu pertama khusus Maha-

siswa semester 1.  
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Kemudian, 6 Minggu beri-

kutnya untuk Mahasiswa se-

mester 3, dan melakukan pen-

jadwalan dengan masing-

masing Dosen serta Mahasiswa. 

 Sebanyak 70% sarana dan 

prasana telah siap untuk 

menunjang perkuliahan tatap 

muka terbatas seperti ruang ke-

las, tempat cuci tangan dan cek 

suhu. Namun sekarang UIN 

RIL masih mempersiapakan 

sarana Teknologi seperti WiFi 

dan Kamera khusus pembelaja-

ran Daring (Dalam Jaringan). 

 Kemudian, bagi Maha-

siswa baru dapat menyusun 

Kartu Rencana Studi (KRS) 

secara manual. Jika penggunaan 

Sistem akademik Raden Intan 

Lampung (SIARIL) masih men-

galami kendala, Mahasiswa ju-

ga dapat melaporkan kendala 

yang terjadi kepada pihak Infor-

mation Technology ( IT). Se-

luruh Mahasiswa baru diharap-

kan tetap mengikuti perkuliahan 

sesuai jadwal yang sudah diten-

tukan. 

Tiara Aisya Putri Mahasiswa 

jurusan Bimbingan Konseling 

Pendidikan Islam (BKPI) 

mengatakan bahwa ia senang 

Kuliah tatap muka akan segera 

dilaksanakan. 

―Saya senang Kuliah tatap 

muka akan dilaksanakan karena 

kalau Kuliah tatap saya bisa 

bertemu dengan teman-teman di 

kelas tapi ada juga ga 

senengnya karena nanti Kuliah 

nya cuman sebentar. Saya juga 

berharap jika nanti Kuliah tatap 

muka sudah dilaksanakan 

semua fasilitas yang menunjang 

keberhasilan perkuliahan tatap 

telah selesai dipersiapkan‖ 

Pungkasnya.  

 

MABA KELUHKAN 

E-LERNING EROR 

Rep : Plan  

RADEN INTAN - Pengenalan 

Budaya Akademik dan Kemaha-

siswaan (PBAK) UIN Raden Intan 

Lampung (UIN RIL) yang dil-

aksanakan sejak tanggal 31 

Agustus hingga 03 September te-

lah usai, namun masih banyak Ma-

hasiswa Baru (MABA) keluhkan 

soal E-learning yang susah diakses 

atau down. 

 Seperti yang diketahui bah-

wasasanya absensi dan mengirim 

Feedback PBAK dilakukan me-

lalui E-learning UIN RIL. Namun, 

karena banyaknya Mahasiswa Ba-

ru yang mengakses menjadikan 

situs E-learning down. Dr. Syafri-

men M.Ed, Ph.d., selaku Ketua 

Pusat Terpadu Pangkalan Informa-

si Data (PTPID) UIN RIL mem-

berikan tanggapan terkait hal terse-

but. ―Itu terjadi overload ketika 

diserang bersamaan. Rupanya 

memori dari E-learning kita jadi 

hank, jadi tidak bisa menampung 

data sebanyak itu. Tapi, Tim 

PTIPD sudah mengupgrade 

memorinya sehingga mampu 

seberapa banyak diserang oleh 

user atau pengguna‖ ujar beliau 

pada saat zoom dan Live stream-

ing di kanal Youtube UIN RIL 

pada tanggal 1 September 2021. 

 Dengan begitu, Feedback 

diperpanjang hingga tanggal 04 

September 2021 jam 22.00 WIB. 

―Sekarang ini absensi akan kami 

buka hingga satu hari setelah 

PBAK. Absensi silahkan dil-

akukan, nanti kami akan setting 

ulang kepada Mahasiswa Baru 

supaya bisa melakukan absensi. 

Harusnya kan setiap sesi, tapi itu 

tidak masalah. Jika seandainya 

belum bisa masuk, nanti saya akan 

menyampaikan kepada Tim 

teknis‖ Tambahnya. 

 Mahasiswa baru UIN RIL 

yang akrab disapa Aca, jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah mem-

berikan tanggapan soal E-learning 

yang down. ―Wajar sih kak, 

menurutku kalo eror gini kan yang 

akses juga beribu-ribu orang jadi 

wajar aja down gini, kalo hara-

pannya kepihak kampus supaya 

bisa lebih baik lagi dalam me-

nangani server yang down gini 

biar mahasiswa engga panik‖ 

Tukasnya. 

JIKA SUARAMU TAK LAGI 

DIDENGAR, COBALAH 

MENULIS.. 

KARENA SUARA PENA LEBIH 

TAJAM DARIPADA LISAN !! 



7 
REPORTASE  

KHUSUS  EDISI  2021  

MENAKAR KEBIJAKAN PBAK. DARING LAGI, 

MAKIN PUSING 
“Di balik keefektifan sebuah kebijakan, memang selalu ada saja kendala yang seolah menjadi batu yang harus dilompati”  

Oleh : ODE  

  Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) merupakan kegiatan pembekalan bagi mahasiswa 

baru untuk memperkenalkan sistem akademik dan pembelajaran serta lembaga yang memiliki ciri dan cara khu-

sus dalam pengelolaannya. Dalam PBAK ini juga, mahasiswa baru akan diperkenalkan dengan berbagai organ-

isasi kampus baik organisasi internal maupun eksternal guna menarik minat dan melatih bakat serta keterampilan 

dari mahasiswa. Biasanya PBAK terkesan sangat menarik dan termasuk momen yang ditunggu-tunggu oleh ka-

langan mahasiswa baru, pasalnya dalam kegiatan PBAK biasa diadakan berbagai lomba, pameran dari Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Namun, sesuai dengan putusan hasil rapat 

pada tanggal 05 Agustus 2021, bahwasannya PBAK akan kembali dilakukan secara daring. Ke-

bijakan ini diputuskan mengingat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara-

kat (PPKM) juga kasus covid-19 yang se- makin meningkat. Kebijakan ini juga telah 

diberlakukan sejak tahun 2020 lalu, dimana mahasiswa melaksankan kegiatan PBAK dari ru-

mah masing-masing via zoom meeting. Jika melihat dari alasan dibalik pemberlakuan 

kebijakan ini, pemberlakuan PBAK secara online memang merupakan 

langkah yang paling pas dan paling efektif bagi seluruh mahasiswa 

beserta civitas kampus. Dengan begitu, maka penyebaran virus 

dapat terminimalisir.  

 Dibalik keefektifan sebuah kebijakan, me-

mang selalu ada saja ken-

dala yang seolah menjadi 

batu yang harus dilompati. 

Pasalnya PBAK online juga 

memiliki beberapa kendala khusus 

seperti sinyal. Sinyal memiliki peran-

an penting dalam kegiatan yang 

sifatnya online, sedangkan tak semua mahasiswa tinggal di daerah yang memiliki sinyal 

atau jaringan internet yang kuat Bagi mereka yang sinyalnya  tergolong  lemah sering kali. merasa kesulitan 

bahkan tidak dapat ikut serta tergabung kedalam aplikasi. Belum lagi ketika penyampaian materi seringkali 

suara pembicara terputus-putus sehingga mahasiswa kurang bisa memahami apa yang disampaikan oleh pem-

bicara dan juga lebih mudah merasa bosan, sehingga mahasiswa kehilangan konsentrasi. Tertidur saat PBAK 

online berlangsung, lupa untuk menonaktifkan microfon sehingga menimbulkan kegaduhan , dan mengikuti 

PBAK dengan seragam yang tidak lengkap juga seringkali terjadi. 

 Dalam penelitian yang telah dilakukan melalui google formulir pada 09 Agustus 2021, sebagian maha-

siswa baru mengatakan bahwa dengan pemberlakuan PBAK online, mereka menjadi lebih sulit bersosialisasi, 

dan tak dapat mengenal lingkungan secara jelas dan intens. Mereka juga mengatakan bahwa kegiatan PBAK 

online tak akan berkesan lantaran hanya saling bercakap-cakap melalui media sosial tanpa bertatap muka secara 

langsung.  
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Belum lagi dengan kendala kuota yang semakin lama 

semakin terasa mahal, menjadikan alasan bagi para 

mahasiswa untuk mengeluh dengan kegiatan PBAK 

online. Dilain sisi, sebagian mahasiswa baru justru 

setuju dengan pemberlakuan kebijakan ini. Bukan 

tanpa alasan, mereka berpendapat bahwa dengan 

diberlakukannya PBAK online dianggap sebagai tin-

dakan yang paling tepat, apalagi ditengah suasana pan-

demi yang belum juga usai. 

 Dengan begitu meski PBAK harus dilakukan 

secara daring, namun mahasiswa baru tak boleh lengah 

dan harus mempersiapkan segalanya dengan semaksi-

mal mungkin. Disisi lain, pihak-pihak berwenang dan 

birokrasi juga mempersipakan segalanya dengan 

sebaik mungkin. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan 

guna menjadi upaya untuk memberikan yang terbaik, 

seperti kebijakan PPKM dan kebijakan vaksinasi. Pada 

awal 2021, pemerintah sendiri telah menemukan 

vaksin yang dipercaya cukup akurat untuk memben-

tengi diri dari virus, dan UIN RIL sendiri telah menga-

dakan program vaksinasi dilingkungan kampus. Mung-

kin sebagian orang tak menyetujui adanya kebijakan-

kebijakan tersebut, bahkan dengan berbagai alasan 

masyarakat banyak menolak mentah-mentah adanya 

vaksinasi. Untuk itu kita perlu meninjau manfaat dari 

adanya vaksinasi, yaitu menimbulkan atau menstimu-

lasi kekebalan spesifik dalam tubuh sehingga imunitas 

meningkat, dengan begitu kita tak akan mudah terkena 

penyakit. Namun, meski telah di vaksin bukan berarti 

kita tak akan tertular virus, untuk itu protokol 

kesehatan juga tetap harus dijaga. Begitupula dengan 

adanya kebijakan PPKM, segala kebijakan pasti mem-

iliki manfaat tersendiri. Kembali lagi walau dengan 

seribu alasan dan hambatan, bertatap muka dan 

berkerumunan bukanlah cara dan pilihan terbaik untuk 

masa kini. Jadi, tetaplah patuhi kebijakan serta proto-

kol kesehatan, menjaga jarak, gunakan masker, dan 

hindari kerumunan untuk menjaga diri sendiri, keluar-

ga dan orang lain.  

FS : UNGGUL DAN KOMPETITIF DALAM PENDIDI-

KAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM 

ISLAM 

Rep : Nada 

RADEN INTAN– Fakultas Syari’ah (FS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, menyampaikan Visi 

Fakultas Syari’ah yaitu menjadi Unggul dan Kompetitif dalam Pendidikan, Pengkajian, dan Pengembangan 

Hukum Islam. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung via Zoom Meeting dan Live Streaming YouTube FS UIN 

RIL.  Acara ini dihadiri oleh Dr. H. A Kumedi Jafar, S. Ag. M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Hj. Zuhraini, S.H. 

MH selaku Wakil Dekan II, dan Dosen Fakultas Syari’ah. 

 Dr. H. A Kumedi Jafar, S. Ag. M.H. menjelaskan sejarah didirikannya Fakultas Syari’ah. ―Fakultas 

Syari’ah berdiri pada tanggal 26 Oktober tahun 1968 pada masa kepemimpinan Rektor pertama yaitu Bapak 

Ukhtar Tahta S.H., yang mana saat berdiri Fakultas Syari’ah memiliki dua Jurusan yaitu Peradilan Agama dan 

Perdata Peradilan Islam. Di tahun 1995 Fakultas Syari’ah di bagi lagi menjadi 3 Program Studi yaitu Akhwalu 

Siyasah, Muamalah dan Jinayah Siyasah, yang saat ini dikenal dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, 

Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Tata Negara‖ ujar beliau. 
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Selanjutnya, beliau menyampaikan mengenai Misi Fakultas Syari’ah. ―Adapun Misi Fakultas Syari’ah yang per-

tama melaksanakan pendidikan yang berkualitas dalam hukum Islam dan Ilmu Hukum secara integratif baik da-

lam bidang Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syari’ah maupun Tata Negara. Yang kedua melaksanakan 

penelitian, pengkajian dan pengembangan hukum Islam dan ilmu Hukum terkait dibidangnya masing-masing. 

Yang ketiga melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat sesuai bidangnya serta kerjasama yang simbiotif di 

berbagai daerah‖ Tambahnya. 

Selain itu Rohmat, S.Ag, M.H.I. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam memberikan pesan kepada Maha-

siswa Baru agar perbanyak lah membaca agar pengetahuan bertambah. ―Apa yang ingin peroleh di Fakultas 

Syari’ah itu tergantung diri anda, mandiri karena ada keterkaitan bahwasannya barang siapa yang banyak berbuat 

maka dia akan banyak keutamaan dan kelebihan. Ketika anda belajar banyaklah membaca, jangan hanya 

mengharapkan Dosen karena Dosen hanya mengarahkan saja dan apa yang disampaikan Dosen itu hanya sebagian 

kecil‖ tutur beliau. 

KBM UIN RIL : MEDIASI PERALIHAN SIAKAD KE SI-

ARIL BELUM MENEMUKAN TITIK TEMU 

Rep : D E 

RADEN INTAN - Mediasi peralihan Siakad (Sistem Akademik) menjadi Siaril (Sistem Akademik UIN RIL) 

yang berlangsung di gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) belum juga 

menemukan titik temu. (Rabu, 06/10/21). 

Mediasi ini dilakukan oleh Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN RIL yang dihadiri oleh perwakilan Maha-

siswa dan pihak Kampus yaitu Wakil Rektor I Dr. Alamsyah, M.Ag,. Adapun isi mediasi ini yaitu untuk me-

nyelesaikan persoalan terkait peralihan Siakad ke Siaril. 

 Tri Rahmadona selaku ketua HMJ (Himpuann mahasiswa jurusan) Hukam Tata Negara menjelaskan media-

si tersebut belum mendapatkan kejelasan. ―Kami tadi sempat mediasi tetapi dari pihak Kampus belum ada kejela-

san. Tadi juga sudah berdiskusi dengan Wakil Rektor l Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag dan beliau mengungkapkan 

bahwasanya tidak mengetahui adanya peralihan Siakad ke Siaril, serta tidak tahu menahu perihal siapa yang men-

gubah Siakad ke Siaril, jadi dari pihak Kampus memutuskan pembagian kelas dan jadwal secara manual‖ 

Pungkasnya. 

 Selanjutnya, Tri Rohmadona menyampaikan aspirasi terkait mediasi ―ini adalah aksi pertama yang dil-

akukan untuk melihat respon pihak Kampus apakah dari pihak Kampus akan mengadakan peralihan dari Siaril ke 

Siakad kembali, karena di Fakultas Syariah sendiri untuk login ke Siaril butuh proses yang lama‖ Tambahnya.  

Jika dalam jangka waktu seminggu tidak adanya respon dari pihak Kampus maka, akan mengadakan konsolidasi 

perihal pengganti Siakad ke Siaril. 

 Ahmad Oza selaku Mahasiswa Baru jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) mengeluhkan hal yang sama. 

―Baru Minggu ini kami mengikuti perkuliahan, sebelumnya belum ada pembagian kelas dan pembelajaran, namun 

beberapa Fakultas seperti Tarbiyah, Ushuluddin sudah memulai pembelajaran. Dan dari beberapa dosen juga tidak 

mengetahui adanya peralihan dari Siakad ke Siaril, semoga lekas terselesaikan persoalan ini‖ Ujarnya. 

 Terakhir, Marhatun Fatonah Mahasiswa Baru Hukum Tata Negara mengungkapkan bahwa Siaril sudah bisa 

dibuka tetapi masih terjadi error. ―Siaril sudah bisa dibuka, tetapi masih sering eror dan KRS sampe sekarang juga 

belum di setujui sama Pembimbing Akademik (PA), sudah coba kami hubungi tetapi hanya dibaca saja‖ 

Tukasnya. 
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KEREN!! MAHASISWA FEBI BERHASIL RAIH JUARA 

JES NASIONAL  

Rep : Julia - F A 

RADEN INTAN - Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung (UIN RIL) berhasil raih juara dalam acara Jambore Ekonomi Syariah (JES) Nasional yang diseleng-

garakan oleh Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi dam Bisnis Islam (FORNASMEBI) Se-Indonesia Acara ini 

berlangsung di UIN Raden Mas Said Surakarta. Serangkaian acara ini dilaksanakan mulai tanggal 11 September- 

05 Oktober 2021. Adapun puncak acara pada tanggal 03-05 Oktober 2021. Berikut ini merupakan cabang lomba 

yang dimenangkan oleh Mahasiswa FEBI UIN RIL : 

 

 

 

 

 

 

 Laila Ifti Faiyah, salah satu Mahasiswa yang memenangkan lomba tersebut memberikan faktor pendukung 

kemenangan mereka. ―Kalo faktor pendukungnya ya pasti kerja sama tim kemudian yang kedua dukungan dari 

teman-teman. Keluarga dan para Dosen yang ada di Fakultas yang memberikan peran peran penting. Persiapan 

juga matang, mulai dari proposal bisnis plan sedetail mungkin‖ Ujarnya. 

 Selanjutnya, Laila juga berharap agar Mahasiswa UIN RIL yang lain bisa mengikuti perlombaan dan men-

gukir prestasi. ―Harapan saya semoga buat teman-teman lainnya bisa mengikuti perlombaan yang sejenisnya atau 

sebagainya. Jadi UIN bisa dikenal lebih baik secara prestasi‖ Tambahnya. 

Juara 1 Bussines Plan 

1.Laila Ifti Faiyah 

2. Inda Liya 

3. Indina Kansa Kastelo 

Juara 2 Olimpiade Ekonomi 

Islam 

1. Nabilla Kisti 

2. Oriza Irsabel 

3. Anisa Utami 

Juara 3 Debat Ekonomi Syariah 

1. Arlina Mita 

2. Anang Badru 

3. Zhofrani Putri Hasmi 
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HEBAT! PENGURUS PERSMA RI JUARA 2 NASION-

AL LIVE REPORT 

Oleh : D 

 

RADEN INTAN – Pengurus Pers Mahasiswa Raden 

Intan (PersMa RI), mahasiswa UIN Raden Intan Lam-

pung (UIN RIL) raih prestasi juara ke-2 dalam perlom-

baan Live Report yang diadakan oleh Lembaga Pers 

Mahasiswa (LPM) FatsOeN Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka 

Dies Natalis LPM FatsOeN Ke-21.  

 Perlombaan ini diadakan dari tanggal 16 Juli – 2 

Agustus 2021, dan diumumkan pada hari kamis, 5 

Agustus 2021, live streaming dikanal YouTube LPM 

FatsOeN. Dalam acara tersebut tidak hanya live report 

saja yang diperlombakan. Namun ada beberapa yaitu 

opini, essay, fotography, cerpen dan poster. 

Untuk sistem perlombaan live report ini sendiri, para peserta yang telah mendaftar diarahkan untuk membuat video 

live report dengan tema ―Langkah Penanggulangan Covid -19‖, kemudian di publish ke akun Instagram masing-

masing yang kemudian akan dinilai oleh panitia. 

 Rizki Dani Kusuma mahasiswa Hukum Tata Negara semester 5 yang menjuarai perlombaan ini memilih 

judul ―Cegah Penyebaran Covid-19, Pasar Central Terapkan Protokol Kesehatan‖. Ia sendiri memiliki ide untuk 

meliput pasar disebuah daerah di kabupaten Lampung utara, sebab pasar tersebut telah menerapkan perketatan 

protokol kesehatan dikarenakan kabupaten tersebut berzona merah.  

 Rizki sendiri merasa senang dan tidak menyangka akan mendapatkan juara, dan ia juga berterimakasih kepa-

da teman-teman serta seluruh pihak yang sudah mendukungnya. ―Terimakasih kepada teman teman serta seluruh 

pihak yang sudah mendukung saya. Mungkin, tanpa adanya dukungan tersebut saya tidak akan sampai pada saat 

ini. Sangat luar biasa. Selain menambah pengalaman juga melatih kepercayaan diri. Saya juga berharap agar nant-

inya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Terus berkontribusi serta berproses, tidak puas hanya sampai di sini saja. 

Semoga teman-teman yang lain juga tetap semangat‖ ujarnya. 

 Elda Sari selaku Ketua Umum UKM PersMa Raden Intan, sangat mengapresiasi peraihan pengurus UKM 

PersMa RI ini. Ia mengatakan bahwa Insan pers memang harus punya daya juang yang tinggi, baik dalam bertugas 

maupun berkompetisi. ―Yang pasti bersyukur, dari lomba live report nasional ini kita bisa lihat semangat kompetisi 

dari anggota UKM Persma RI dan kemenangan ini jadi tolak ukur kualitas kita yang pastinya masih harus terus 

ditingkatkan. Semoga tidak cepat puas, dan semakin banyak prestasi-prestasi yang di raih kedepannya‖ ujarnya. 

Jurnalis terbaik bukanlah tanpa salah,  

tetapi mengoreksi tanpa Lelah 
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SUARA KECEWA DIBAWAH PENGUASA 
Oleh : Plan  

Suara kecewa adalah bukti tidak terciptan-

ya keadilan di dalam ruang lingkup terten-

tu. Selalu meminta untuk dimaklumi, na-

mun enggan untuk memahami. Ketika 

diminta untuk memberikan kejelasan ma-

lah bungkam. Jangan heran, hal ini me-

mang sudah biasa. Toh, dari awal kita juga 

dimohon untuk memaklumi kan? Sebut 

saja, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung kampus hijau berprestasi. Se-

gudang penghargaan sudah banyak me-

mecahkan rekor hingga saat ini. Kampus 

yang menjunjung tinggi nilai keislaman. 

Jangan salah soal infrastruktur, sudah ban-

yak sekali pembaharuan. Mulai dari yang baru saja dibangun hingga yang tak kunjung selesai, semua 

ada. Nyatanya, tidak ada sesuatu yang benar-benar sempurna. Di balik mata yang kita lihat baik namun 

sebenarnya masih banyak yang dipertanyakan. Satu di antaranya yaitu masalah Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) yang tidak jelas. Sempat ramai diperbincangkan karena tidak ada pengumuman lewat instagram 

seperti biasanya tiba-tiba pembayaran sudah diperpanjang. 

 Katanya, yang diumumkan jika ada perpanjangan dan hal-hal lain di luar kebiasaan. Intinya, Ma-

hasiswa dituntut mandiri dengan jadwal-jadwal pembayaran dan lain sebagainya. Untung diperpanjang 

dan diumumkan. kalau tidak? Mungkin Mahasiswa mengira kampus berbaik hati memberikan 

keringanan. Belajar lewat layar ilmu susah berlayar namun pembayaran tetap lancar. Sekali lagi, 

maklumi. Selanjutnya, yang menjadi keresahan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-

DR). Mungkin, sudah bosan mereka mempertanyakan ―Atribut KKN kami mana?‖ Hal ini menunjuk-

kan bahwa kurangnya persiapan dari pihak kampus mengenai KKN-DR tahun ini. Karena, KKN-DR 

sendiri sudah diundur dari jadwal aslinya. Tapi apa yang didapat? Jaket KKN saja baru bisa diambil 

pada minggu pertama bulan agustus. Sedangkan KKN-DR sendiri berakhir tanggal 31 juli 2021.  

 Pertanyaanya sederhana, jadi jaket tersebut dipakai pada saat moment apa lagi jika KKN saja 

sudah selesai? Pun dengan pemangkasan dana kemahasiswaan. Yang semulanya 30 juta per tahun 

menjadi 20 juta pertahun. Hal ini karena Akademik dan Kemahasiswaan terkena refocusing sebesar 2 

M. Refocusing sendiri adalah kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk pem-

bangunan dipotong untuk penanganan covid-19. Tidak diketahui dengan jelas kenapa dana yang di-

pangkas itu dana kemahasiswaan bukan yang lain. Yang pastinya, sudah menghubungi pihak yang ber-

wenang, namun kurangnya respon terhadap hal tersebut. 
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PANDEMI SEMAKIN 

MENJADI, INFAQ MASJID 

MABA TIDAK DIKASI-

HANI 

Oleh : Lis Liana Tari 

 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

merupakan kampus ternama dengan keasrian yang 

menyejukan mata bagi siapapun yang 

mengunjunginya. Tak hanya rindangnya pepohonan 

hijau yang tersuguhkan,namun bangunan-bangunan 

keren dan sarat akan religius pun ikut andil dalam 

terlabelnya ―kampus islam tebaik di Lampung‖. Se-

bagai contoh bangunan yang menjadi kebanggaan UIN 

RIL adalah masjid safinatul ulum yang belum ram-

pung sepenuhnya. Namun dibalik keindahan masjid 

berwarna putih dan biru pada atapnya ini terdengar 

banyak keluhan yang bersliweran. Tentang apa sih 

keluhan tersebut? Apakah persoalan kejujuran atau 

transparansi dana? 

 Sesuai surat edaran dari pihak panitia pem-

bangunan masjid safinatul'ulum nomor 05/

PAN.MBU/201n perihal imbauan infaq pembangunan 

masjid kampus yang dimuat dalam website resmi UIN 

RIL, dana pembangunan yang diproyeksikan menjadi 

Ikon kebanggaan umat islam Lampung diperkirakan 

mencapai Rp35.000.000.000 (Tiga puluh lima milyar 

rupiah). Dana tersebut dihimpun secara swadaya dari 

warga kampus serta dalam surat pernyataan infaq, ma-

hasiswa baru diminta kesediaannya untuk membayar 

infaq masjid minimal sebesar Rp 500.000,- dan me-

nandatanganinya sebagai bukti Apalagi saat ini siapa-

pun kesulitan karena pandemi covid-19 ,banyak yang 

kehilangan pekerjaan. Termasuk para orangtua dari 

Mahasiswa baru (maba) Angkatan tahun 2021.  Jika 

memang masjid tersebut sudah hampir 100% 

selesai,lalu mengapa masih dipatok dengan biaya yang 

sama? Setidaknya mengapa tidak dikurangi? Mereka 

para mahasiswa baru pun mengatakan cukup kesulitan 

membayar uang infaq setengah juta tersebut dan 

bebarengan dengn membayar UKT yang juga wajib 

mereka lakukan.  

 Tak hanya diperuntukan untuk mahasiswa baru 

saja,namun infaq masjid ini juga diwajibkan bagi ma-

hasiswa yang akan lulus. Beberapa mahasiswa Alumni 

UIN RIL memberikan keterangan membayar infaq 

masjid itu sebagai persyaratan untuk input nilai mu-

naqosah. Wajib jika tidak membayar uang infaq saat 

akan wisuda maka tidak akan mendapatkan ijazah dan 

tidak akan melaksanakan wisuda. Menurut nurul, 

alumni Mahasiswi  UIN RIL tahun 2016 dapat dikatan 

bahwa hal tersebut merupakan syarat wajib kelulusan 

dan dengan patokan yang sama sehingga total mem-

bayar infaq masjid 1 juta rupiah dari awal masuk sam-

pai akan lulus. Jumlah yang cukup fantastis jika 

dikalikan dengan beribu-ribu mahasiswa yang mana 

berdasarkan data yang sama dalam surat nomer 05/

PAN.MBU/2018 perihal himbauan infaq pem-

bangunan masjid kampus bahwasanya masjid ini mu-

lai dibangun dari tahun 2013 dan pertahun 2017 sudah 

60% proses pembangunannya. Lantas mengapa sam-

pai tahun ini belum juga sepenuhnya selesai dan masih 

dituntut membayar infaq? Pada masa pandemi, 

keringanan sangatlah diperlukan. 
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DEMOKRASI UIN RIL MA-

TI TERSANDUNG REGU-

LASI 

Oleh : Nendi 

 Prosesi Pemilihan Rektor UIN Raden Intan 

Lampung sedang berlangsung. Berpijak dari Peraturan 

Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua 

pada Perguruan Tinggi Keagamaan bahwa pada 27 Juli 

2021 akan berakhirnya, masa jabatan Rektor UIN 

Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh Mukri. M. Ag 

yang telah memimpin IAIN Raden intan lampung se-

jak tahun (2010-2015) dilanjutkan pada tahun (2015-

2019) kemudian terpilih kembali menjadi Rektor UIN 

Raden Intan Lampung masa bakti (2018-2021). 

 Dalam proses penjaringan calon rektor kali ini 

sesuai Pasal 1 poin 5 PMA Nomor 68 Tahun 2015 

ditetapkan ada 10 nama yang sudah melewati tahapan-

tahapan pencalonan Rektor, antara lain : Prof. H. Wan 

Jamaluddin Z, S.Ag M.Ag., Ph.D (UIN RIL), Prof. Dr 

H. Syaiful Anwar, M.Pd. (UIN RIL), Prof. Dr. Ida 

Umami, M.Pd. (IAIN METRO) Prof. Dr. H. Deden 

Makbulloh, S.Ag, M.Ag (UIN RIL), Prof. Dr. Hj. Nir-

va Diana, M,Pd. (UIN RIL), Prof. Agus Pahrudin 

(UIN RIL), Prof Syaripudin (UIN RIL), Prof. Patimah 

(UIN RIL), Prof. Tulus Suryanto (UIN RIL) dan Prof. 

Alamsyah (UIN RIL). Kesepuluh nama ini tentu 

mempunyai track record nya masing-masing. Ada 

mantan dekan, mantan direktur pasca sarjana, mantan 

wakil rektor sampai dengan wakil rektor yang masih 

menjabat hingga sekarang. 

 Pada tanggal 14 mendatang berkas para calon 

rektor baru akan diserahkan ke Kementerian Agama 

(Kemenag) oleh Rektor walaupun ada keterlambatan 

berdasarkan timeline jadwal penjaringan bakal calon 

Rektor UIN RIL Masa jabatan 2021-2025 di website 

resmi www.radenintan.ac.id. Tentu berkas ini sudah 

melalui Rapat Senat yang diselenggarakan secara ter-

tutup guna memberi pertimbangan secara kualitatif 

terhadap calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat. 

Pertimbangan kualitatif meliputi aspek moralitas, 

kepemimpinan,manajerial, kompetensi akademik, dan 

jaringan kerja sama. Pada tahapan penetapan dan 

pengangkatan oleh Menag sesuai PMA Nomor 68 Ta-

hun 2015 membentuk Komsel yang bertugas 

melakukan fit and propert test atas nama-nama calon 

rektor. Selanjutnya, Komsel bekerja untuk 

menghasilkan tiga nama terbaik, lalu diserahkan kepa-

da Menag untuk dipilih salah satunya. Tiga nama yang 

diserahkan itu adalah orang-orang yang oleh Komsel 

dinilai layak menjadi Rektor atau Ketua, sehingga 

Menag bisa memilih salah satunya. Tentu kita ber-

harap Komsel ini wajib diisi oleh orang-orang yang 

mempunyai integritas dan tidak bisa diintervensi. 

Menag atau siapa pun tidak bisa mengintervensi tim 

komisi seleksi. 

 Jelaslah bahwa proses pilrek dalam lingkup 

PTKIN ini berpijak pada PMA Nomor 68 Tahun 2015, 

Namun menilai Dalam Perspektif filosofis, praktis dan 

yuridis PMA Nomor 68 Tahun 2015 ini bermasalah 

karena melanggar UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 

2002 dan UU PT Nomor 12 Tahun 2012 yang menja-

min PT diselenggarakan dengan prinsip otonom dan 

demokratis. Namun demikian momentum ini bukan 

dalam domain untuk meperdebatkan tentang ini. Tentu 

kita juga harus menghormati prosedur pembentukan 

peraturan perundang-undangan karena PMA 68 Tahun 

2015 ini tidak serta merta terbit. Namun, ada proses 

perdebatan panjang di DPR, kampus, dan masyarakat 

yang harus dilewati dalam penyususan PMA ini. 

 Saya juga mengapresiasi Kemenag yang berijti-

had untuk mengeluarkan kebijakan agar suasana kam-

pus lebih kondusif lewat PMA 68 Tahun 2015, Mung-

kin dampak baik PMA ini diberlakukan ialah untuk 

meminimalisir proses politik di kampus yang berujung 

pada polarisasi. Tetapi sebagai catatan kedepan harus 

dibuka ruang evaluasi dan mendiskusikan kembali 

aturan ini, tidak menutup kemungkinan lewat prosedur 

yang berlaku dilakukan revisi terhadap PMA ini. 
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Belakangan kita menyaksikan hingar bingar pilrek UIN 

RIL, sebut saja Aksi Forum Mahasiswa (Forma) yang 

beberapa kali sudah dilakukan, namun tidak di gubris 

oleh pimpinan birokrat UIN RIL, menurut keterangan 

Ahmad Suban Rio selaku kordinator aksi, pihaknya 

ingin menyampaikan aspirasi namun tak ada satupun 

pihak rektorat dan panitia didalam gedung, dia menga-

takan Agar pemilihan rektor ini tidak terkesan seperti 

membeli kucing dalam karung, kita tidak tau apa pan-

dangan calon rektor mengenai UIN ke depan nya. 

(https://www.rmollampung.id/pilrek-uin-ril-terendus-

sarat-kkn-forma-siap-mobilisasi-massa-kampus).  

 Pada prinsipnya Saya menilai apa yang dil-

akukan oleh teman-teman mahasiswa yang tergabung 

di dalam forma ini adalah manifestasi akan harapan 

baik untuk UIN RIL Kedepan atau potret sikologis Ma-

hasiswa UIN RIL hari ini. Terlepas ada pro dan kontra 

dengan Forma terkait cara kumunikasi dalam menyam-

paikan aspirasi. Oleh karenanya, saya berharap ada ke-

bijaksanaan pimpinan perguruan tinggi baik pimpinan 

ormawa dan pimpinan birokrat bidang kemahasiswaan 

(WR 3) Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag M.Ag., Ph.D 

yang kebetulan sebagai kandidat rektor juga tapi tetap 

harus melaksanakan tugasnya dalam melihat sikologi 

masyarakat kampus hari ini. Tafsir bijaksana yang saya 

maksud ialah selaras nya antara ucapan dan tindakan. 

Jangan sampai kemudian selama ini teriak demokrasi 

dan keadilan tapi tidak di ejawantahkan dalam sikap, 

laku dan tindakan sebagai pimpinan. 

Dalam momentum krusial semacam ini seharusnya se-

bagai pimpinan itu mampu bertindak melampaui aturan 

normatif yang berlaku dengan tidak melanggar batasan-

batasan etik sebagai pimpinan. Karena bagaimanapun 

pimpinan itu mempunyai tupoksi serta wewenang. Sep-

erti Pimpinan mahasiswa yaitu DEMA UIN RIL dan 

Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan. 

 Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN RIL 

bukan hanya ormawa tertinggi yang menaungi unit 

kegiatan mahasiswa (UKM) dan unit kegiatan khusus 

(UKK). Dalam pelaksanaan wewenang dan tupoksinya 

DEMA Bukan hanya befungsi sebagai wahana dan sa-

rana pengembangan diri mahasiswa namun harus mam-

pu menampung aspirasi mahasiswa dan menjembatani 

keinginan teman-teman mahasiswa karena DEMA 

mempunyai kapasitas untuk ini. Kemudian Wakil 

Rektor III bidang kemahasiswaan harus Mengambil 

kebijakan dan langkah strategis dalam menyelesaikan 

persoalan dan masalah yang muncul dalam bidang ke-

mahasiswaan di UIN Raden Intan Lampung. Namun 

sampai hari ini kita belum melihat kebijaksanaan pim-

pinan perguruan tinggi. Apa semacam ini potret pimpi-

nan UIN Raden Intan Lampung hari ini? Pimpinan 

yang lahir dari prodak tidak demokratis dan pimpinan 

yang mematikan demokrasi di UIN Raden Intan Lam-

pung? wallahualam bishawab. 

  Kedepan kita tidak mau mewarisi kegagapan 

pemimpin atau rektor tentang transparansi dan akunta-

bilitas dalam setiap kebijakan yang dibuat. Seperti sela-

ma ini universitas dibuat seperti tuhan yang kebal atas 

kritik mahasiswa. Saya menyarankan kepada DEMA-U 

UIN RIL dan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan 

UIN RIL untuk mendorong panitia pilrek UIN RIL 

agar menggelar dialog antara kandidat Rektor dengan 

warga kampus (civitas akademika, dosen dan maha-

siswa) untuk uji publik yang bertujuan membedah Visi 

dan misi serta program unggulan 10 orang kandidat 

Rektor UIN RIL masa bakhti 2021-2025 jika terpilih 

kelak. Lebih dari itu uji publik juga penting agar men-

jadi semacam kontrak, janji dan komitmen calon rektor 

kepada institusi dan kepada warga kampus. Artinya 

sewaktu waktu segenap warga kampus dapat menagih 

janji dan komitmennya di kemudian hari. Misal di sera-

tus hari kepemimpinan, satu semester kepemimpinan, 

satu tahun kepemimpinan. Kalau uji publik ini tidak 

dilangsungkan sama hal nya ―membeli kucing dalam 

karung‖. Karena sejatinya dari 10 kandidat rektor UIN 

RIL siapapun yang ditetapkan oleh Menag nanti se-

bagai rektor masa bakti 2021-2025 ialah Rektor kita. 

Rektor Institusi UIN RIL, Civitas Akademik, Dosen 

dan Mahasiswa bukan Rektor Kemenag !!! 
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Bonsai merupakan tanaman budidaya yang tergolong 

mewah, tidak hanya sebagai penghias ruangan semata, 

justru dimasa pandemi tanaman kerdil ini juga dapat 

menjadi trapi stres dan juga menjadi gambaran bagi 

kita untuk kuat dan juga bersabar. Butuh waktu dan 

kesabaran ekstra dalam memililihara tanaman kerdil 

ini, proses perawatan dari tanaman bonsai tidak lah 

gampang dibutuhkan teknik dan keterampilan dalam 

menjaga dan membentuk tanaman bonsai yang 

memiliki nilai jual yang tinggi.  

 kebanyakan penggemar dari tanaman kerdil ini 

adalah bapak-bapak yang sengaja menanam bonsai 

dirumah sebagai media pelipulara. Seperti yang 

dilakukan pak Hifzon zohid masyarkat lampung barat 

yang gemar membudidayakan bonsai. Menururutnya 

merawat dan menjaga tanaman bonsai tidak hanya 

sekedar hobi belaka, melainkan dapat menjadi peluang 

bisnis, Mengingat penggemar tanaman bonsai yang 

terus bertambah seiring berjalannya waktu. Menurut 

buku "Budidaya Bonsai" yang ditulis oleh Iswarta 

Bima (2019), istilah bonsai merujuk pada bahasa 

Jepang, yakni bon yang berarti pot dan sai yang  

berarti tanaman. Dengan demikian, bonsai dapat 

diartikan sebagai tanaman yang dikerdilkan dan 

ditanam dalam pot.      

 Namun, tak semua tanaman dalam pot bisa 

disebut bonsai jika tidak memiliki kriteria bonsai. 

Kerdil dalam seni bonsai adalah tanaman yang 

memiliki penampilan lebih mungil daripada tanaman 

aslinya.        Di 

lampung barat sendiri tanaman bonsai sudah 

mendapatkan tempat dihati masyarakat, banyak kontes 

dan juga pameran yang sengaja untuk menempatkan 

tanaman bonsai untuk diperlombakan. Spot-spot 

wisata seperti kebun Raya Liwa sudah menjadi 

langganan setiap tahunnya sebagai pusat ajang 

pameranan bonsai, bahkan banyak kolektor yang siap 

menguras saku demi mendapatkan bonsai yang 

memiliki nilai jual tinggi. Jenis bonsai apa yang 

diminati saat ini? Indonesisa  adalah negara yang 

berada tepat digaris katulistiwa, dengan iklim Tropis 

maka tidak heran jika negara kita memiliki tanaman 

yang beragam.Banyak sekali jenis pohon di Indonesia 

yang dapat dibudidayakan menjadi tanaman bonsai 

seperti pohon Beringin dan Asam Jawa. Kedua 

tanaman ini sedang naik daun dikalangan pecinta 

bonsai terlebih lagi sangat gampang untuk dijumpai di 

negara kita. 

TINGKATKAN IMUNITAS LEWAT BUDIDAYA 

BONSAI  

Oleh : Orie  
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PENDIDIKAN MEMBANGUN KARAKTER 

PERADABAN  

Oleh :  Meta Afrill 

 Pendidikan merupakan hal yang memang dianggap penting di dunia, karena di dunia membutuhkan orang-

orang yang berpendidikan supaya bisa membangun negara yang maju. Tapi tak hanya itu karakter juga menjadi hal 

yang utama dan sangat diutamakan karena pada masa kini, orang lain tak hanya melihat  seberapa tinggi pendidikan 

atau gelar  yang sudah dia raih, tapi juga karakter dari peribadi setiap orang. 

   Tak sedikit pilar karakter yang harus ditanamkan kepada anak anak penerus bangsa, seperti kejujuran. Keju-

juran merupakan hal yang sangat utama dan harus ditanamkan ke diri sendiri mau pun ke anak-anak penerus bangsa 

karena kejujuran merupakan banteng dari semua hal. Tak hanya itu saja, tapi juga ada pilar karkater mengenai keadi-

lan. Seperti yang bisa kita lihat, begitu banyak ketidakadilan terutama di negara Indonesia ini. Tak hanya itu juga 

harus ditanamkan juga pilar karakter seperti rasa hormat, sebagaimana yang kita ketahui yang lebih tua harus menya-

yangi yang lebih muda dan yang lebih muda harus menyegani dan menghormati yang lebih tua, dan dengan teman 

sebaya kita juga harus saling menghormati dan saling menghargai agar tercipta kehidupan yang rukun, aman, dan 

damai.  

 Jika kita lihat proses pendidikan di sekolah dapat dikatakan masih banyak yang lebih mementingkan aspek 

kognitif ketimbang dari pada psikomotoriknya, tak sedikit guru-guru di setiap sekolah yang hanya sekedar 

mengajar saja tanpa mengajarkan bagaimama etika-etika yang baik yang harus dilakukan.  
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 Namun daripada itu, tak sedikit pula sekolah-sekolah di Indonesia yang telah mengajarakan pendidikan 

karakter, bahkan menjadikan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran khusus di sekolah, dimana para murid 

telah diajarkan bagaiman cara yang bersikap yang baik terhadap orang tua, para guru, dan juga lingkungan seki-

tarnya.  

 Dengan menerapkan pendidikan karakter di sekolah, tak hanya kecerdasan anak-anak yang akan berpoten-

si untuk meningkat, namun juga karakter baik yang akan mereka miliki juga berpotensi baik bagi masa depan 

dan kesuksesan mereka. Ingatlah bahwa karakter suatu bangsa dapat menggambarkan negaranya, meskipun men-

didik dan menciptakan karakter yang baik tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, namun etika dan 

karakter yang baik dapat ditanamkan dan dilatih kepada anak-anak sejak usia dini. 

JEJAK PENDAPAT MAHASISWA  BARU UIN RIL TAHUN 2021 

Banyak Mahasiswa baru yang sudah 

siap dengan diadaknaya PBAK tahun 

ini dan setuju jika diadakan secara 

daring karena mengingat kondisi 

sekarang yang masih terbelenggu oleh 

virus  corona maka daring adalah pili-

han yang tepat. 

Selain itu banyak pula Mahasiswa 

yang tidak setuju diadakan secara dar-

ing dikarenakan signal di daerah mere-

ka yang masih minim serta mereka 

merasa tidak bisa mengenal satu sama 

lain. Selain itu, harus banyak banyak 

kuota yang diperlukan. 
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RUANG REVOLUSI 

Oleh: Qilla 

 

Di titik hampir penghancuran 

Di ruang gelap keabadian 

Akan dibawa kemana diri ini 

Terkoyak mati ditelan peristiwa 

 

Aku masih di sini 

Diujung terombang ambing nestapa 

Kulihat, katanya akan ada cahaya 

Setelah kunikmati kesusahan ini 

 

Di bawah alam sadar Kini aku tinggal 

Mencari rongsokan harapan 

Kian gemericik untuk kepermukaan 

Cahaya yang telah lama kunantikan 

 

Akan kujemput di sana 

Ruang suci revolusi hari ini 

Melalui secuil pengorbanan 

Dan setitik harapan 

 

Adanya perubahan lahirnya kesadaran 

Diambang keterbatasan yang mendunia 

Aku yakin, jika hari ini 

Kita semua menggenggam harapan 

Mewujudkan keinginan 

Melalui ruang-ruang revolusi  

Dimulai dari hari ini 

 

‘MERDEKA!’ 

Oleh : Datin 

 

Izin melapor komandan  

Telah gugur satu persatu pejuang kita 

Hilang raga memperjuangkan bangsa 

Hembus nafas bersatu dalam semangat jiwa 

Untuk meraih ―merdeka‖! 

Merdeka! 

 

Suara bergema di nusantara 

Bermandikan darah dan air mata 

Perjuangan tiada tara 

Untuk republik tercinta 

 

Merdeka ! 

Kata yang pantas diucapkan 

Mengingat keringat bermandikan darah 

Darah mengalir ditubuh 

Basah badan mu kering pun di badan 

Kaki tak beralas menopang badan 

Bambu runcing menjadi saksi perjuangan 

Perjuangan mu berkobar dalam puisi anak 

bangsa 

Pengorbanan mu abadi sepanjang masa. 

 

Merdeka Merdeka Merdeka.. 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
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TIM PENERBITAN MAJALAH 2021 

Qilla  Meta  Datin  Yunia 

(PENCARI BERITA) 

Bertugas mencari berita menarik yang 

terkait dengan tema majalah dan mewa-

wancarai narasumber tertentu. 

Nanda  Iis 

(PENYUNTING BERITA) 

Menyiapan dan menetapkan naskah yang 

layak dan tidak layak serta mengetahui jika 

perlu dilakukan perubahan.  

Manda  Ode  

(LAYOUTER) 

bertanggung jawab atas penyusunan 

dan desain tata letak penerbitan. 



21 P O S T  E R  
EDISI  2021  

Julia  Rizki  

Erma Andre 

Irgi 

(DESIGN) 

Menggambarkan dan membuat ilustrasi-

ilustrasi terkait isi dari majalah seperti 

cover majalah, dan gambar pendukung 

lainya. 

Tahukah Kalian? 

UKM PERS Mahasiswa adalah UKM yang bergelut 

di bidang : Kepenulisan, Jurnalistik, dan Penerbitan. 

Sebagai pilar demokrasi untuk mengontrol arah gerak 

dinamika kehidupan masyarakat kampus di UIN 

Raden Intan Lampung 


