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Assalamu‟alaikum Wr.Wb. 

 

Salam Sejahtera bagi kita semua. 

 

Alhamdulillahirobbilalamin, kami segenap 

Redaksi UKM PersMa Raden Intan 

menghaturkan puji dan syukur kepada Allah 

SWT karena atas izinnya kami berhasil 

menerbitakan majalah edisi tahun 2022 ini. 

Dengan terbitanya majalah ini dapat menjadi 

salah satu pembuktian dari usaha serta kegi-

gihan para pengurus dan juga anggota magang 

UKM PersMa RI. Karena itu kami juga ingin 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

pengurus dan anggota magang yang telah ter-

libat di dalam pembuatan terbitan ini. 

Pada kesempatan kali ini, PersMa Raden Intan 

mengangkat tema mengenai Gratifikasi yang 

diberi judul "Mengenal Gratifikasi Agar Bijak 

Menyikapi", namun mengingat terbatasnya 

halaman pada majalah ini, kami hanya 

menyajikan pengenalan mengenai Gratifikasi 

dengan harapan setelah mengenal gratifikasi 

seluruh pembaca dapat bijak menyikapinya. 

Karena seperti yang kita ketahui, kata gratifi-

kasi memanglah awam bagi kita, banyak yang 

salah mengartikan mengenai gratifikasi terse-

but.  

Tidak hanya itu, UKM kami juga dengan 

bangga mempersembahkan beberapa karya 

kami yang lainnya seperti puisi, cerpen hingga 

komik. Semua itu dapat dilihat dalam terbitan 

kami ini.  

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa maja-

lah ini masih jauh dari kata sempurna dan be-

lum sesuai ekspektasi para pembaca. Untuk itu 

kami berharap kritik dan saran yang  mem-

bangun yang bisa disampaikan melalui Sosial 

Media atau Email kami agar kami bisa lebih 

baik lagi dan atas kekurangan kami memohon 

maaf, kami akan berusaha lebih baik lagi pada 

pembuatan terbitan selanjutnya.  

Semoga terbitan ini dapat memberikan in-

spirasi dan inovasi bagi kita semua untuk lebih 

cerdas sesuai dengan perkembangan zaman.  

Dengan semangat membaca dan senantiasa 

menulis, Garda Idealisme Mahasiswa. 
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PELINDUNG Dr. Idrus Ruslan, M.Ag PEMBINA Hayatul Islam S.E, MAK. 

STAF AHLI Satia Andani. PEMIMPIN UMUM Rizki Dani Kusuma. PEM-

IMPIN REDAKSI Septiya Manda Sari. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Yunia 

Ayu Aprilia KEPALA REDAKTUR Nanda Syafira. REDAKTUR ONLINE Sridatin Tia Maharani. Dewi 

Yulia. REDAKTUR PELAKSANA Erma Wijayanti, Jeni Irawati. DESAIN GRAFIS Julia Desmayanti. 

M. Jufri Al-arief KEPALA REPORTER Muthia Yuni Anggraini, dan Anggota UKM Persma RI 

MAJALAH RADEN INTAN diterbitkan oleh Persma Raden Intan (PERSMA RI) ALAMAT Gedung PKM lt.II UIN RIL  

JL. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, B. Lampung (35131) WEB www.persma.radenintan.acid 

SELARASKAN KEBAIKAN DENGAN KEIKHLASAN 

DESAIN & IDE 

Gita, Amri & 

Yawal 

 

COVER 

Melda, Reqi & 

Faqih 



SEPUTAR KAMPUS MAJALAH EDISI 2022 2. 

DUGAAN PUNGLI, MAHASISWA FTK HARUS LA-

POR SIAPA? 

Oleh : Crew UKM PersMa 

RADEN INTAN – Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan keguruan (FTK) keluhkan pem-

bayaran di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Dugaan Pungutan Liar (Pungli).  

Pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat 

dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasar-

kan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.  

Adapun Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd. selaku Dekan FTK mengatakan bahwa tidak 

akan ada pungutan biaya apapun. “Kaprodi sudah menandatangani pakta integritas bahwa 

tidak ada pungutan apa-pun di Program Studi (Prodi) tentang ujian seminar tidak ada 

pemungutan apapun dan mahasiswa juga sudah menyaksikan. Jadi tidak ada biaya apa-

pun. Saya sudah mengeluarkan edaran, jika ada kaprodi yang masih menerima atau misal-

kan pendaftaran laporan ke kita, kita akan tindak,” tutur beliau.  

Secara resmi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) tidak ada 

penarikan biaya tambahan untuk bimbingan. Tidak ada biaya seminar proposal, biaya 

ujian komprehensif, wisuda, ujian munaqosah hingga ujian akhir skripsi karena semua 

sudah dicover oleh Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal tersebut jelas dikatakan oleh Dr. 

Alamsyah, M.Ag selaku Wakil Rektor (Warek) I UIN RIL bidang Akademik dan Kelem-

bagaan.  

Selain itu, perihal kewajiban pembelian buku oleh dosen, Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, 

M.Pd. mengemukakan bahwa dosen mempunyai kewajiban membuat buku sebagai bahan 

ajar. “Dosen itu memang punya kewajiban membuat buku sebagai bahan ajar, jika ada 

dosen yang menjual buku ke mahasiswa selagi sifatnya untuk bahan ajar itu tidak apa-

apa, untuk masalah dana itu komunikasi antara dosen dan mahasiswanya.” Ucap beliau.  

Berhubung dengan hal tersebut, Dr. H. Subandi, M.M selaku Wakil Dekan (Wadek) I 

FTK juga menambahkan terkait hal tersebut. “Yang paling penting menjual buku yaitu 

tidak dikaitkan dengan nilai Mahasiswa, kalau dosen menganjurkan membeli karyanya 

itu bagian dari menyebarluaskan karyanya.” Tukas beliau. 

MAHASISWA FTK KELUHKAN 

PEMBAYARAN SELAIN UKT, 

APA KATA WAREK 1? 

Oleh : Crew UKM PersMa 

 

RADEN INTAN – Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung (UIN RIL) keluhkan pem-

bayaran di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pem-

bayaran tersebut berupa Seminar Proposal 

(Sempro) hingga munaqosah. Adapun A yang 

merupakan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Pen-

didikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) menga-

takan bahwa Mahasiswa diminta untuk membayar 

uang sejumlah Rp 780.000,00 (Tujuh Ratus 

Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pen-

daftaran Sempro. 

Tak hanya itu, A mengaku pernah diwajibkan un-

tuk membeli buku dosen dan menghadiri seminar 

dosen. Dirinya mengungkapkan bahwa banyak Ma

-hasiswa yang memilih bungkam karena takut akan 

ancaman dan kesulitan yang akan dihadapi 

kedepannya. Mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

(PAI) berinisial M mengungkapkan biaya pen-

daftaran Sempro di jurusanya yakni Rp 470.000,00 

(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).  

“Pernah salah satu dosen ngomong untuk ganti 

kuota karena Daring sa-ma itung-itung tanda 

terima kasih.” 

Pungkasnya.Adapun Dr. Alamsyah, M.Ag selaku 

Wakil Rektor (Warek) I UIN RIL bidang Akade-

mik dan Kelembagaan memberikan penjelasannya 

pada acara Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Ba-

ru Progran Studi Sarjana UIN RIL (10/03) bah-

wasanya UIN RIL tidak menarik biaya lagi karena 

sudah termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).“Ini 

secara resmi UIN RIL tidak menarik biaya tam-

bahan untuk bimbingan, tidak ada dosen yang 

boleh atau Fakultas meminta uang tambahan untuk 

bimb-ingan itu tidak ada. Tidak ada biaya seminar 

proposal, biaya ujian kompre, wisuda tidak ada 

biaya, ujian munaqosah, ujian akhir skripsi tidak 

ada biaya, karena semua sudah dicover oleh Uang 

Kuliah Tunggal (UKT).” Ujar beliau. 
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WADEK II FDIK SEBUT BIAYA 

PKL TIDAK TERMASUK UKT, 

KENAPA? 
Oleh : Plan & Hunt 

Raden Intan - Dr. Faizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II Admin-

istrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung dalam 

wawancara secara langsung menjelaskan bahwa biaya Pen-

guatan Kompetensi Lapangan (PKL) tidak termasuk dalam 

biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa. (Senin, 

08/08/22) 

Hal tersebut dikarenakan anggaran dana pada tahun ini sudah 

diajukan pada tahun lalu sehingga dana PKL tidak termasuk. 

“Saya kan baru dilantik di tahun ini, sementara anggaran dana 

untuk tahun ini sudah diajukan pada tahun lalu. Maka dari itu 

tidak ada dana untuk PKL. Jadi, saya sebagai Wadek II sudah 

punya konsep akan mengajukan Program PKL yang sudah ter-

masuk UKT Mahasiswa pada tahun 2023 mendatang. Itu yang 

bisa kita lakukan sekarang,” Ujar Dr. Faizal 

Mahasiswa FDIK dikenakan biaya PKL sebesar Rp650.000. 

Adapun rincian dana tersebut meliputi biaya instansi tempat ma-

hasiswa melakukan PKL, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

yang ditunjuk serta transportasi. 

“Tempat magang biasanya membutuhkan itu (uang) sekalipun 

tidak membicarakan itu. Secara kelembagaan sudah menjadi ra-

hasia umum.” Tutur Wadek II FDIK. 

"DPL yang ditunjuk juga, masa iya sih? kita sudah dibimbing 

tapi tidak berterima kasih? Selanjutnya juga biaya transportasi 

mahasiswa,” Lanjut beliau. 

Kemudian Ahmad Khoerul Huda salah satu mahasiswa FDIK 

semester 7 memberikan tanggapannya untuk PKL berbayar pada 

tahun ini yang seharusnya tidak dipungut biaya seperti tahun 

2018. 

“Uang UKT tersebut dilarikan ke mana? dan dipergunakan un-

tuk apa? yang jelas PKL ini sifatnya termasuk kegiatan yang 

punya bobot SKS yang seharusnya tidak ada pungutan biaya 

lagi,” ujarnya. 

“Saran saya tidak usah membuat-buat dan merekayasa 

sedemikian rupa. Cukup jalani, taati sesuai prosedur yang ada 

karena kami merasa kecewa dengan keputusan yang ada.” 

Lanjut Ahmad. 

 

AKSI MAHASISWA FDIK 

TUNTUT PERBAIKAN GEDUNG 

FAKULTAS 
Oleh : Rohmah 

 

Raden Intan – Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komu-

nikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

(UIN RIL) menggelar seruan aksi untuk menuntut perbaikan dan 

peremajaan seluruh gedung FDIK di depan Gedung Pusat Akad-

emik dan Riset. (8/8/2022) 

Dalam aksi yang berlangsung dari pukul 10.30 WIB, mahasiswa 

meminta kepastian pihak birokrasi terkait tanggal restorasi infra-

struktur di FDIK. Terkhusus atap ambruk di Gedung A yang 

disebabkan faktor usia dan kurangnya perawatan. Hal ini meng-

ingat Perkuliahan Tatap Muka (PTM) dan Pengenalan Budaya 

Akademik Kampus (PBAK) akan berlangsung dalam waktu 

dekat. 

"Gedung kampus merupakan salah satu sarana pendidikan yg 

ada di kampus, lantas bagaimana kalau keruntuhan ini terjadi 

ketika civitas akademik melaksanakan pembelajaran di kelas? 

Apalagi kita mau memulai PBAK dan PTM. Sudah menjadi 

kewajiban pihak kampus untuk mengecek dan melakukan 

perawatan pada infrastruktur dan fasilitas yang ada di kampus.” 

Ujar Ahmad Ilham selaku Koordinator Lapangan Aksi 

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ahmad Zulbilal, SE, MM., 

selaku Kepala Bagian Administrasi dan Umum Biro AUPKK 

mengatakan bahwa perbaikan akan dimulai pada tanggal 15 

Agustus mendatang. 

“Saya janji kepada adik-adik mahasiswa hari senin depan akan 

kita mulai perbaiki, temui saya jika perbaikan belum juga di mu-

lai.” Janjinya saat mahasiswa mengancam akan melakukan 

demonstrasi besar-besaran. 
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PENGURUS ORMAWA LINGKUP UIN 

RIL PERTANYAKAN SISTEM ANG-

GARAN DANA 

Oleh : Hunt 

 

RADEN INTAN – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bidang 

Kemahasiswaan, sejumlah pengurus Organisasi Mahasiswa 

(ORMAWA) UIN Raden Intan Lampung menanyakan perihal 

sistem anggaran dana ORMAWA. 

Pertanyaan diajukan langsung kepada Sub Bagian (Subbag) 

Perencanaan, Ahmad Faisol Ansori, S.E. dan Subbag Keuangan, 

Mayrizal Salihudin Siatan, S.E., M.M. setelah pemaparan materi 

mengenai Administrasi Perencanaan dan Keuangan. 

Beberapa pertanyaan yang diajukan mahasiswa guna mendapat-

kan jawaban-jawaban yang selama ini menjadi tanda tanya di 

kalangan ORMAWA. 

Dimulai dengan Rizki Wijaya selaku Bendahara Umum Senat 

Mahasiswa (SEMA) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

(FDIK) yang bertanya saat di forum. 

“Siapa Pak yang mempersulit proposal? Kemudian jika ang-

garan ORMAWA dalam satu tahun tidak habis, itu dana terse-

but akan dialihkan ke mana?” Tanya Rizki. 

“Berapa anggaran SEMA-U dan DEMA-U serta UKM? Lalu 

apabila proposal diterima sudah sesuai, kenapa masih dipersulit 

dan ketika cair tidak sesuai dengan anggaran?” Lanjutnya. 

Terkait pertanyaan dari Mahasiswa, Mayrizal Salihudin Siatan, 

S.E., M.M menjelaskan bahwa pihak Akademik dan Keuangan 

Perencanaan tidak ada yang mempersulit proposal ORMAWA 

serta kemungkinan terjadi kegagalan komunikasi antara pihak 

ORMAWA dan Akademik. 

Adapun anggaran dana ORMAWA mencapai Rp 30.000.000,00 

(Tiga puluh juga rupiah) untuk Senat Mahasiswa (SEMA) dan 

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) baik tingkat Universitas 

maupun Fakultas serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Selan-

jutnya, sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). 

Mengenai anggaran ORMAWA dalam satu tahun tidak habis 

maka akan kembali ke kas negara. Beliau pun mengungkapkan 

bahwa Subbag Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk me-

nyetujui proposal, karena proposal ORMAWA berkoordinasi 

dengan Akademik. 

Selain itu Arief Ansori selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Ma-

hasiswa Olahraga Raden Intan (UKM ORI) menyampaikan bah-

wa beberapa pertanyaa belum dibahas sepenuhnya. 

“Keberadaan beberapa Sekret UKM yang tidak ada, Garis Besar 

Haluan Organisasi (GBHO), serta maksud tujuan dari rakor ini 

yang belum jelas.” Ungkap Arief. 

 

REKTOR UIN RIL HARAPKAN MA-

HASISWA RAIH PRESTASI HINGGA 

MENDUNIA 

Oleh : Hunt – Lio 

 

RADEN INTAN - Dalam Rapat 

Koordinasi (Rakor) yang diada-

kan oleh Bidang Kemaha-

siswaan, Prof. H. Wan Jam-

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

Rektor Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung (UIN 

RIL) berharap agar mahasiswa 

mampu meraih prestasi hingga 

kancah internasional atau dunia. 

Dalam sambutannya, Prof. Wan juga menyinggung transformasi 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN) butuh tahapan-tahapan proses yang cukup pan-

jang. 

“Butuh proses yang panjang, tidak sembarangan. Itu pun 

mengundang beberapa tokoh. Yang hasil rapatnya pun UIN 

ingin menjadi lembaga pendidikan tinggi rujukan dunia atau in-

ternasional,” ujar rektor UIN RIL. 

“Tentunya hal itu juga dalam pengembangan-pengembangan 

multigrafis dan berwawasan lingkungan. Maka dari itu Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan UIN RIL hara-

pannya dapat meraih prestasi tingkat dunia atau internasional,” 

sambung beliau. 

Prof. Wan juga mengatakan bahwa Organisasi Mahasiswa 

(Ormawa) UIN RIL harus paham apa saja program utama UIN 

RIL yaitu rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keis- 
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UKM TAPAK SUCI UIN RIL 

MENDAPATKAN PRESTASI DALAM 

KANCAH INTERNASIONAL 

Oleh : Rohmah 

RADEN INTAN - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tapak 

Suci Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) 

berhasil meraih juara dalam ajang perlombaan International Vir-

tual Pencak Silat Championship II yang diselenggarakan oleh 

Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Pencak Silat Tapak Suci 

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS). 

Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui live streaming pa-

da kanal youtube Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), 

dengan mengusung tema, "Semangat Pesilat Meraih Prestasi Se-

bagai Wujud Bakti Pada Negeri". Diselenggarakan dalam rang-

ka menyumbangkan prestasi Pencak Silat dalam kondisi pan-

demi COVID-19, dan bertujuan untuk mempererat tali silatu-

rahmi sesama pencak silat dunia.  

Perlombaan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 24-26 Juni 

2022, dan diikuti oleh beberapa kampus dari negara lain. 

Dalam perlombaan ini UKM Tapak Suci UIN RIL berhasil 

memboyong prestasi, yaitu : 

1. Nur Lailatul Syafaq dari jurusan Psikologi Islam, berhasil me-

raih Juara II Kategori Seni Ganda Putri. 

2. Reavanda Sandyaswari dari jurusan Akuntansi Syariah, ber-

hasil meraih Juara II Kategori Seni Ganda Putri. 

3. Alfiatur Rosyida dari jurusan Pendidikan Fisika, berhasil me-

raih Juara Harapan III Kategori Seni Tunggal Putri.  

Nur Lailatul Syafaq salah satu atlet dari Ganda Putri menyam-

paikan tanggapannya, dengan adanya perlombaan ini dapat 

mempererat tali persaudaraan bukan hanya dalam skala nasional 

saja, tetapi dalam skala internasional juga.  

"Menurut saya, UNS mengadakan perlombaan ini sangat bagus 

karena salah satu tujuan UNS mengadakan kejuaraan ini se-

bagai, ajang silaturahmi sesama pencak silat dunia. Jadi kita tid-

ak hanya menyambung tali persaudaraan pencak silat dalam 

negeri saja, tapi kita memperluas tali persaudaraan pencak silat 

dunia." Ujarnya.  

Selanjutnya Alfiatur Rosyida atlet dari Tunggal Putri, turut 

menyampaikan harapannya agar Tapak Suci dapat lebih maju 

dan lebih baik dari segi keorganisasian maupun prestasi sehing-

ga dapat mengharumkan nama Tapak Suci sebagai organisasi 

dakwah dan beladiri dari Indonesia. 

"Untuk UKM Tapak Suci UIN RIL sendiri saya berharap, dapat 

menciptakan lebih banyak lagi kader-kader yang berkompeten, 

berprestasi, dan berakhlakul karimah. Karena menjadi atlet 

bukan hanya usaha latihan saja yang keras tetapi habluminallah 

dan habluminannasnya juga harus baik. Sehingga dapat selalu 

memberikan yang terbaik untuk UKM Tapak Suci UIN RIL dan 

kampus UIN tercinta." Tuturnya. 

laman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 

2035.“Saya minta adek-adek semua majukan kapasitas diri, 

menjadi panutan atau contoh. Jangan banyak mengeluh, yang 

penting ada kemauan. Untuk mewujudkan itu semua kita mulai 

dari diri sendiri, hal kecil, dan pastinya dimulai dari sekarang.” 

Pungkas beliau ketika diwawancarai di Taman Wisata Alam 

Wira Garden. Selain itu, Andrian Yazid  

Ar Rizqy selaku Ketua Umum UKM Bidang Pembinaan 

Dakwa (BAPINDA) berharap dengan adanya rakor ini menjadi 

forum silaturahmi antar ormawa dan petinggi kampus serta 

sebagai wadah penyampaian aspirasi seluruh Organisasi Maha-

siswa (ORMAWA) yang ada di lingkungan UIN RIL. 
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DELEGASI PIK R SAHABAT, 

TOREHKAN PRESTASI PEM-

ILIHAN DUTA GENRE 

PROVINSI LAMPUNG  

Oleh : Yuliana 

 

RADEN INTAN - Delegasi Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Pusat Informasi dan Kon-

seling Remaja (PIK R) Sahabat, Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN 

RIL), meraih juara dalam ajang pemilihan Du-

ta Generasi Berencana (GenRe) Provinsi Lam-

pung yang diselenggarakan di Swissbell Ho-

tel. 

Acara ini mengusung tema "Berani Ber-

encana, Beraksi Dengan Mimpi, Berko-

laborasi Dalam Aksi". Adapun tujuan di 

selenggarakan acara ini, sebagai ajang pro-

mosi dan sosialisasi melalui jaringan komu-

nikasi Duta GenRe dengan Remaja Sebayan-

ya, mengembangkan program GenRe melalui 

pendekatan rumah remaja dan mendapatkan 

figur remaja yang mampu menjadi Role Mod-

el dan Stakeholder, seluruh remaja di Provinsi 

Lampung. 

Ajang pemilihan Duta GenRe ini diseleng-

garakan oleh Forum GenRe Lampung yang 

berlangsung dari tanggal 25 April - 23 Juni 

2022. Malam puncak Grand Final dan GenRe 

Award dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 

2022. 

Dalam ajang Duta GenRe Provinsi Lampung, 

Delegasi UKM PIK R Sahabat UIN RIL me-

raih kejuaraan yaitu : 

1. M. Adi Putra Darmawan dari Jurusan 

Ekonomi Syariah Meraih Juara 1 Duta GenRe 

Putra Provinsi Lampung 2022. 

2. M. Khoirudin Kholik dari Jurusan Komu-

nikasi dan Penyiaran Islam (KPI) meraih Juara 

2 Duta GenRe Putra Provinsi Lampung 2022. 

3. Deswita Ananta dari Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam (MPI) meraih juara 3 Duta 

GenRe Putri Provinsi Lampung 2022. 

4. M. Amirul Ishlah dari Jurusan Akuntasi 

Syariah meraih Duta GenRe Inovator Provinsi 

Lampung 2022. 

5. Abdafi Mahja dari Jurusan Hukum Tata 

Negara (HTN) meraih juara Terbaik 1 Vlog 

Competition. 

M. Adi Putra Darmawan sebagai Duta GenRe 

terpilih menyampaikan harapannya dengan di 

berikan amanah baru ini, semoga bisa menjadi 

pribadi yang lebih baik dan menjadi inspirasi 

untuk remaja yang ada di Lampung. 

"Kemarin pemilihan Duta Genre Provinsi 

Lampung tahun 2022 di amanahin untuk jadi 

juara 1 Duta GenRe Putra. Harapannya semo-

ga setelah di kasih amanah yang baru ini saya 

bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan 

pastinya bisa lebih semangat untuk 

menginspirasi remaja yang ada di Provinsi 

Lampung. Tidak hanya itu semoga juga nant-

inya ditahun 2023  bisa mewakilkan Provinsi 

Lampung di pemilihan duta genre nasional 

dan bisa memberikan yang terbaik untuk 

Provinsi Lampung.” Ujarnya. 

Muhamad Khoirudin Kholik selaku Juara 2 

Duta GenRe Putra, juga turut memberikan 

tanggapannya suatu apresiasi bisa me-

menangkan ini, semoga para duta yang terpilih 

ini menjadi dapat menjalani tugas nya dengan 

baik. 

"Yang pasti seneng banget dan gak nyangka 

pastinya. Dan jadi sebuah apresiasi besar da-

lam setiap proses yang udah dilewatin, ini ju-

ga menjadi sebuah amanah yang cukup besar 

selama masa jabatan dalam satu tahun 

kedepan. Tapi semua ini dijadikan sebagai 

batu lompatan untuk menjadi diri dengan versi 

yang lebih baik lagi. Semoga semua duta yang 

telah terpilih dapat menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya sesuai dengan porsi masing-

masing.” Tuturnya. 

PENGUKUHAN DEWAN 

MUI PROVINSI LAMPUNG 

DI UIN RIL 

Oleh : F – A 

 

RADEN INTAN - Pengukuhan Dewan Pim-

pinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provin-

si Lampung Masa Khidmah 2021-2026 dil-

aksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 di 

Ballrom Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung (UIN RIL).  

Sebelum pengukuhan, acara diawali dengan 

sarasehan ulama dan umaro, lalu acara dimulai 

pukul 09.00 WIB – 13.00 WIB. Setelah itu 

dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus 

MUI Provinsi Lampung yang dikukuhkan 

langsung oleh K.H Miftachul Akhyar selaku 

Ketua Umum MUI Pusat yang terdiri dari 19 

Pengurus Harian dan 172 orang komisi. 

Acara yang mengusung tema Meneguhkan 

Peran MUI Dalam Mewujudkan Islam 

Wasathiyah Di Bumi Lampung”. 
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Dihadiri oleh Ir. H. Arinal Djunaidi selaku Gubernur Provinsi 

Lampung, Hj. Eva Dwiana, S.E selaku Walikota Bandar Lam-

pung, yang didampingi Drs H. Herman Hasanusi, M.M, Prof. 

Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN RIL Periode 

2010-2022 , Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor 

UIN RIL Periode 2022-2026. 

Dalam sambutannya, Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag. selaku 

ketua MUI Masa Khidmah 2021-2026 menyampaikan ucapan 

terimakasih pada Bapak Gubernur serta menyampaikan komit-

mennya. 

“Saya sangat berterimakasih pada Pak Gubernur karena sudah 

concern terhadap MUI dan tentu juga MUI Provinsi Lampung 

seluruh pengurusnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran islam 

yang damai, sejuk, dan watashiyah. Kami berkomitmen MUI 

untuk selalu bersinergi dengan pemerintah.” Ujar beliau. 

Ir. H. Arinal Djunaidi selaku Gubernur Provinsi Lampung 

menyampaikan ucapan selamat dan pesannya kepada oknum-

oknum MUI untuk kedepannya. 

“Saya ucapkan selamat dan sukses oleh seluruh jajaran pengurus 

MUI Provinsi Lampung. Kemudian peran dan tanggung jawab 

MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ula-

ma, dan cendekiawan muslim untuk membimbing, membina, 

dan mengayomi kaum muslim.” Ucap beliau. 

ROADSHOW & ONBOARDING 

TALENTA WIRAUSAHA BSI 2022 DI 

UIN RIL 

Oleh : Mira – Tyas 

RADEN INTAN - Bank Syariah Indonesia (BSI) menggelar 

Roadshow & Onboarding Talenta Wirausaha BSI 2022 Region 

Palembang yang bertempat di Auditorium Academic Center 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL). 

Roadshow dan Onboarding Talenta Wirausaha BSI 2022 ini 

terdiri dari Sosialisasi, Workshop, dan Talkshow yang dihadiri 

oleh Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D. selaku Rektor 

UIN RIL, M. Arief Rosyid Hasan selaku Komisaris Independen 

BSI, Ahmad Giri Akbar, S.E., MBA selaku ketua Badan Pengu-

rus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 

(HIPMI) Lampung, dan Al-Huda Janis selaku RCEO BSI Re-

gion Palembang, serta 570 orang peserta yang berasal dari 

berbagai Universitas di Lampung. 

Adapun narasumber dalam acara Talkshow “Muda Bertalenta, 

Muda Berwirausaha” di antaranya adalah M. Pradana Indraputra 

selaku Staff Khusus Menteri Investasi RI, Habiburrahman 

selaku Area Manager BSI Lampung, M. Riza Damanik selaku 

Staff Khusus Menteri Koperasi dan UKM, serta Sheyla Taradia 

Habib selaku Influencer/ Pengusaha Muda. 

Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D.  selaku Rektor UIN 

RIL dalam sambutannya menyampaikan bahwa suatu kehorma-

tan bagi civitas akademika UIN RIL, yang dimana Region Pa-

lembang memilih kampus UIN RIL sebagai venue utama 

kegiatan Roadshow dan Onboarding Talenta Wirausaha BSI 

2022. 

“Jajaran pimpinan UIN RIL dan seluruh civitas akademika me-

rasa terpanggil untuk ikut menyukseskan acara roadshow ini, 

karena memang kampus kami mendapat penghargaan the green 

kampus dengan predikat terasri, terbaik, dan terhijau se-

Indonesia.” Ujar beliau. 

Dandi Afrizal, Mahasiswa UIN RIL, yang merupakan peserta 

roadshow menyampaikan tanggapannya, “Setelah mengikuti 

Talk show ini tentunya banyak ilmu yang didapat dan akan 

berguna untuk kita kedepannya, salah satunya adalah untuk ber-

wirausaha,” ujarnya. 

Selain itu, Dandi juga menyampaikan harapannya. “Setelah 

mengikuti seminar dan sudah mendaftar di website yang dise-

diakan, saya bisa menjadi salah satu peserta dan me-

menangkannya supaya nantinya bisa menjalin kerjasama.” Tam-

bahnya di akhir wawancara. 

Kepoin kami yuk! 

Www.Persma.radenintan.ac.id Pers_radenintan 

Persmaradenintan Pers_radenintan 
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RADEN INTAN - Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Wakil Rektor (Warek) 

I Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Bidang 

Akademik dan Kelembagaan kembali tegaskan tidak ada biaya pem-

bayaran diluar Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi 

adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, ba-

rang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 

fasilitas lainnya. Gratifikasi sendiri merupakan salah satu jenis tindak 

pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor 

sejak tahun 2001.   

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa Raden Intan telah 

melakukan wawancara dengan Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Warek I 

UIN RIL melalui pesan WhatsApp. Beliau menyatakan bahwa telah 

menyampaikan informasi terkait pada Maret lalu, dengan melampir-

kan Surat Edaran (SE) Rektor dengan Nomor : B-285/UN.16/R/

OT.01.3/02/2021 yang ditandatangani oleh Prof. Moh. Mukri selaku 

Rektor UIN RIL pada tanggal 02 Februari 2021 yang berisi Larangan 

Pungutan Biaya Kegiatan Akademik Selain UKT di UIN RIL. 

Dalam penjelasannya tersebut, Warek I menyampaikan bahwasanya 

tidak ada biaya tambahan untuk Bimbingan, Seminar Proposal 

(Sempro), Ujian Komprehensif, Wisuda, Sidang Munaqosah, hingga 

Ujian Akhir Skripsi karena sudah tercover oleh UKT. Sedangkan Ma-

hasiswa masih kerap melakukan tindak gratifikasi di lingkungan kam-

pus. Mulai dari memberi amplop, bingkisan, sampai menyediakan 

konsumsi untuk penguji saat melaksanakan sidang.  

Dr. Shonhaji, M.Ag selaku Wakil Dekan (Wadek) III Bidang Kemaha-

siswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

(FUSA), tidak membenarkan adanya tindak gratifikasi oleh maha-

siswa. Menurutnya hal tersebut berkaitan dengan etika, diperbolehkan 

tetapi sewajarnya saja. "Kalau sekedar menyediakan konsumsi untuk 

pelaksanaan, seperti sidang skripsi itu sebenarnyakan hanya soal etika. 

Kalau bahasanya sudah sampai sogokan itu tidak benar dan perlu 

diselidiki," jelas beliau saat ditemui di ruangangnya. 

Beliau juga tidak menyetujui pihak kampus yang menerima gratifikasi 

dari mahasiswa karena memang menyalahi aturan. Terutama di kam-

pus sebagai dunia pendidikan, yang dimana nilai moralnya akan diper-

tanyakan. "Masa iya hanya karena beberapa rupiah atau bingkisan, 

sampai ada yang merubah nilai moral. Karena disinikan arahnya da-

lam penilaian dari mahasiswa," tegas beliau. 

"Seharusnya dunia kampus ini dibersihkan dari gratifikasi, yang dis-

ertakan juga sanksi-sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan kode 

etik mahasiswa," jawab beliau saat ditanyai saran mengenai tindakan 

gratifikasi. 

Beliau mengatakan bahwa, mahasiswa maupun dosen juga perlu 

mengantisipasi. Karena ketika hal tersebut dibiarkan, maka satu nilai 

moralitas akan tercederai.  

Selanjutnya, Wadek III FUSA menambahkan bahwa, dosen bimb-

ingan juga perlu komitmen. Itulah mengapa terdapat evaluasi dalam 

prosesnya sebagai antisipasi. Perlu diselidiki, apakah tindakan yang 

dilakukan termasuk gratifikasi atau tidak. Tidak ada dosen pembimb-

ing manapun yang menyetujui akan hal tersebut karena berkaitan 

dengan moral. "Harapannya kita sama-sama bisa mengontrol supaya 

tidak ada praktek gratifikasi tersebut. Kitakan punya tanggung jawab 

untuk mendidik, karena itu tidak dibenarkan. Serta dijadikan pelajaran 

kedepannya dan saling mengoreksi baik dari pihak dosen maupun ma-

hasiswa." Tutur beliau saat menyampaikan harapannya. 

Adapun Dr. Abdul Syukur selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi (FDIK) mengatakan bahwa, pemberian mahasiswa kepa-

da dosen bukanlah tindak gratifikasi yang perlu dilarang. "Kalau grati-

fikasi yang seperti KPK ditangkap ya jelas tidak setuju. Tapi kalau 

mahasiswa yang memberi, ya namanya rezeki tidak boleh ditolak," 

jawab beliau saat diwawancarai pada Rabu, 03 Agustus 2022. 

"Kalau memberi hadiah pada dosen dianggap gratifikasi, berarti kita 

hidup tidak dibolehkan bersodaqoh. Masalah ada niat atau tidak dibal-

iknya kan kita tidak tau, malah jadi suudzon." Tambah beliau. Pihak 

dosen juga tidak pernah mewajibkan mahasiswanya untuk memberi 

hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun. Adapun yang memberi 

itu datang dari inisiatif mahasiswa sendiri. Kalau pun harus menolak 

tidaklah dianggap baik karena mengganggap hal tersebut sebagai 

itikad baik mahasiswa. Untuk mengatakan hal tersebut sebagai sesuatu 

yang memiliki niat tidak baik dibaliknya pun dianggap sebagai sikap 

suudzon. 

"Kalau mahasiswa yang memberi, namanya memberi masa kita me-

nolak. Tapi kalau dosen yang meminta itu tidak ada. Kalaupun ada 

dosen seperti itu pasti dipanggil. Kalau masih tingkat Dosen Luar Bi-

asa (DLB) akan diberhentikan mengajar, kalau dosen tetap Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) akan dibina terlebih dahulu atau diberi sanksi. 

Sanksi kan ada tingkatan-tingkatan mereka juga punya hak, jadi tidak 

bisa langsung pecat." Tutur beliau. 

 MENANGGAPI GRATIFIKASI DI KAMPUS, WAREK I KEMBALI  

TEGASKAN TIDAK ADA BIAYA DILUAR UKT 

Oleh : Crew UKM PersMa 
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Kultur yang ditenggang rasa atau 

budaya  yang ditoleransi telah men-

jadi hal yang lumrah dalam ke-

hidupan kita, namun banyak pihak 

yang kurang menyadari bahwa tin-

dakan mereka merupakan hal biasa 

yang lambat laun memiliki efek bu-

ruk dan menjadi kebiasaan, yang di-

maksud disini yaitu Gratifikasi. 

Makna gratifikasi menjadi salah satu 

kata yang cukup populer dan tidak 

asing didengar karena kata ini selalu 

menjadi topik pembicaraan. 

Gratifikasi pada dasarnya adalah 

“suap yang tertunda” atau sering ju-

ga disebut “suap terselubung”. 

Istilah gratifikasi sudah tidak asing 

lagi dikalangan masyarakat. Pasal-

nya, gratifikasi sering dilakukan 

agar seseorang mudah untuk men-

capai tujuannya. Gratifikasi juga 

memiliki makna pemberian dalam 

arti luas, yakni meliputi pemberian 

uang, barang, diskon, komisi, pin-

jaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan 

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 

fasilitas lainnya.  

Adapun peraturan yang mengatur 

gratifikasi yaitu : 

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 

jo UU No. 20/2001, berbunyi 

“Setiap gratifikasi kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila 

berhubungan dengan jabatannya dan 

berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya”. 

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 

jo UU No. 20/2001, berbunyi 

“Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak ber-

laku, jika penerima melaporkan 

gratifikasi yang diterimanya kepada 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK)”. 

Seiring dengan perkembangan wak-

tu, gratifikasi telah merambah ke 

hampir semua instansi pemerintah, 

sehingga menimbulkan dampak 

negatif bagi masyarakat karena 

dapat mempengaruhi instansi 

pemerintah dalam melaksanakan tu-

gas, diantaranya dalam hal pela-

yanan publik, oleh karena itulah 

pemerintah saat ini sangat gencar 

mendorong instansi-instansi untuk 

menolak dan bahkan melawan grati-

fikasi. 

Praktik memberi dan menerima had-

iah sesungguhnya merupakan hal 

yang wajar dalam hubungan ke-

masyarakatan, termasuk  bagi warga 

Indonesia yang hidup dengan 

keberagaman suku bangsa dengan 

segala adat-istiadatnya. Namun, hal 

yang perlu dihindari adalah adanya 

maksud tertentu saat pemberian ter-

sebut yang dapat menimbulkan ben-

turan kepentingan. Alhasil, pem-

berian itu dapat diindikasikan se-

bagai gratifikasi. 

Membahas persoalan mengenai 

gratifikasi tersebut, mengingatkan 

kita pada isu yang beredar di kam-

pus kita tercinta yaitu Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung 

(UIN RIL) yang katanya ada 

kegiatan yang tidak seharusnya dil-

akukan. 

Di UIN RIL sendiri belum ada berita 

tentang gratifikasi lebih spesifik, 

hanya dari mulut ke mulut saja, UIN 

RIL lebih sering terdengar dengan 

berita tentang pungli, yang dimana 

pungli dengan gratifikasi sangatlah 

berbeda namun dapat dikaitkan satu 

sama lain. 

Menindak lanjuti hal tersebut Wakil 

Rektor (Warek) I UIN RIL menyam-

paikan bahwasanya tidak ada biaya 

tambahan untuk Bimbingan, Semi-

nar Proposal (Sempro), Ujian Kom-

prehensif, Wisuda, Sidang Mu-

naqosah, hingga Ujian Akhir Skripsi 

karena sudah tercover oleh Uang 

Kuliah Tunggal (UKT). 

Kemudian, Dr. Shonhaji, M.Ag 

selaku Wakil Dekan (Wadek) III Bi-

dang Kemahasiswaan dan Kerjasa-

ma Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama (FUSA), tidak mem-

benarkan adanya tindak gratifikasi 

oleh mahasiswa di UIN RIL. 

Menurutnya hal tersebut berkaitan 

dengan etika, diperbolehkan tetapi 

sewajarnya saja. “Kalau sekedar 

menyediakan konsumsi untuk 

pelaksanaan, seperti sidang skripsi 

itu sebenarnya kan hanya soal etika. 

Kalau bahasanya sudah sampai 

sogokan itu tidak benar dan perlu 

diselidiki.” Jelas beliau. 

Melihat tanggapan yang diberikan 

oleh Bapak Dr. Shonhaji, M.Ag 

terkait gratifikasi dapat disimpulkan 

bahwa pendapat beliau tersebut 

mengatakan, kegiatan menyediakan 

konsumsi disaat pelaksaan sidang 

bukanlah kegiatan gratifikasi, 

melainkan sesuatu yang berkaitan 

dengan etika. Menelisik lebih da-

lam, pada dasarnya kegiatan terse-

but bisa dikatakan gratifikasi bisa 

juga tidak dengan kata lain hal terse-

but merupakan penerapan dari etika 

dan bisa saja dilakukan sebagai ben-

tuk penyogokan untuk kelancaran 

jalannya sidang, penetapan itu 

sendiri bisa didasarkan pada niat 

yang ditujukan, memang sekedar 

terimakasih dan penerapan etika? 

Atau ada maksud lain di dalamnya. 

Mengenal Kultur Yang Ditenggang Rasa 

Oleh : Crew UKM Persma 
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Dilatar belakangi dengan adanya isu gratifikasi yang tak kun-

jung ada kebenaran, maka dari itu Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Pers Mahasiswa Raden Intan melakukan survey untuk 

mengetahui ada atau tidak nya kegiatan tersebut. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh UKM Pers Maha-

siswa Raden Intan sejak tanggal 11 Juli hingga 23 Juli, terdapat 

52 responden menanggapi terkait permasalahan gratifikasi yang 

ada di UIN RIL. 

Sebanyak 86,8% belum mengetahui apa itu gratifikasi, karena 

menurut mereka kata ini sangat asing bahkan belum pernah 

terdengar oleh telinga. Bukan hanya itu saja bahkan mereka ban-

yak salah menyangkut arti dari gratifikasi itu sendiri. Tidak han-

ya itu, sebanyak 13,2% mahasiswa mengetahui apa itu gratifi-

kasi. Miris terdengar hanya beberapa persen saja yang menge-

tahui terkait permasalahan yang sekrusial ini yang sering terjadi 

namun dianggap biasa, hal tersebut karena belum ada 

pengenalan gratifikasi di lingkungan maka dari itu kebanyakan 

mahasiswa belum mengetahui nya. 

Selain itu, sebesar 82,9 % mahasiswa mengaku tidak pernah 

melakukan gratifikasi di lingkungan kampus. Dari hal ini entah 

memang tidak pernah atau memang belum mengetahui Gratifi-

kasi secara mendalam, sedangkan 15,1 % mahasiswa pernah 

mengalami atau melakukan gratifikasi di lingkungan kampus. 

Gratifikasi yang dilakukan juga karena banyak faktor yang 

melatarbelakangi, tetapi disisi lain ada kesalahpahaman pada 

mahasiswa terkait gratifikasi di kampus, karena kurangnya 

keterbukaan antara dosen dan mahasiswa. 

Sebanyak 84,9% responden mengaku mengetahui contoh kecil 

dari kegiatan gratifikasi, sebagian dari mereka mengatakan 

pernah memberikan sesuatu kepada dosen untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Namun sebanyak 15,1% responden tid-

ak mengetahui contoh kecil dari kegiatan gratifikasi, mungkin 

ketidaktahuan mahasiswa ini karena gratifikasi sendiri itu masih 

sangat jarang terdengar dikalangan kampus. 

Para responden yang tak lain ialah mahasiswa dari UIN RIL 

sendiri. Mereka menyuarakan tanggapan terkait pihak kampus 

agar tidak lagi meminta biaya ataupun bingkisan dan sebagainya 

ke mahasiswa. Menurut mereka sangat tidak pantas jika seorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih meminta sesuatu kepada ma-

hasiswa sedangkan mereka sudah dibiayai oleh negara untuk 

membantu kelancarkan mahasiswa, selain itu para responden 

juga memberikan saran kepada pihak birokrasi kampus yang 

memiliki wewenang agar segera menindak lanjuti setiap fakultas 

yang tersandung isu-isu transaksi uang terselubung karena hal 

itu bisa berakhir pada kegiatan suap dan korupsi. 

Berdasarkan hasil survey diatas belum ada keputusan jelas 

mengenai gratifikasi ada atau tidaknya, karena dari beberapa re-

sponden menjawab belum mengetahui tentang gratifikasi atau-

pun kegiatan kecil dari gratifikasi, tapi ada juga beberapa re-

sponden menjawab pernah melakukan gratifikasi.  

Teruntuk pihak kampus agar lebih mengontrol lagi di setiap 

fakultas supaya gratifikasi tersebut tidak menjadi kesalahpaham-

an yang berlarut. Begitupun mahasiswa harus lebih bijak lagi 

untuk kedepannya terhadap persolan gratifikasi ini, mungkin hal 

ini sudah tidak heran lagi untuk di lakukan tapi bukan berarti 

kita membiarkan hal itu terjadi  begitu saja. Diharapkan untuk 

kedepannya kasus gratifikasi yang kerap tidak di sadari atau pun 

enggan untuk menyadari bisa di bongkar agar melakukan 

pencegahan, baik dengan sosialisasi ataupun sanksi. 

Melihat isu gratifikasi diatas jika hal ini terus di lanjutkan bisa 

mengarahkan seseorang untuk melakukan korupsi. Dalam 

konteks semacam ini, mungkin tapat nya kita melakukan 

pencegahan gratifikasi. 

Lalu, bagaimana strategi pencegahan nya? 

Cara pertama yakni dengan adanya pengetahuan tentang gratifi-

kasi, khususnya pada mahasiswa. Pada umumnya sebagian ma-

hasiswa tak begitu mengerti dan terdengar asing dengan tinda-

kan yang tergolong gratifikasi. Karena itu, perlu ada pendidikan 

khusus tentang apa gratifikasi itu. 

Cara kedua yaitu dengan meningkatkan kesadaran melaporkan 

gratifikasi. Sebab, kesadaran ini sangat penting memberantas 

kultur “uang pelicin” yang terjadi. 

Cara ketiga dengan cara meminimalkan psikologis para pelapor 

gratifikasi. Karena, biasanya penyelenggara negara enggan 

melaporkan gratifikasi yang diterima karena takut imbas di 

belakangnya. “Dapat ancaman dari pemberi dan semacamnya.” 

Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. 

Tolak gratifikasi jika diterima langsung dan terindikasi suap. 

Jika tidak dapat menolak atau mungkin karena ragu, segera 

laporkan. 
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 Sesuatu hal yang di berikan kepada seseorang secara cuma

-cuma tanpa ada maksud tujuan tertentu di sebut dengan gratifi-

kasi. Tetapi sebagian orang meyakini bahwa gratifikasi sama 

saja dengan suap, hal ini terjadi lantaran informasi yang di beri-

kan terlalu berlebihan dan tidak tepat sasaran. Padahal antara 

gratifikasi dengan suap memiliki pengertian dan cara yang ber-

beda dalam pengaplikasiannya.   

 Di kutip dari halaman web Kementrian Keuangan RI 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, gratifikasi adalah pem-

berian dalam arti luas yakni uang, barang, rabat (diskon), komi-

si, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, 

baik yang di terima dari dalam negeri maupun dari luar negeri, 

yang di lakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sara-

na elektronik. 

 PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengen-

dalian Gratifikasi di Kementerian Keuangan membagi gratifikasi 

menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang wajib di laporkan 

dan gratifikasi yang tidak wajib di laporkan. 

1. Gratifikasi yang wajib di laporkan meliputi : 

a. Gratifikasi yang di terima dan/ atau di tolak oleh 

ASN Kemenkeu, yang berhubungan dengan jabatan 

dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang 

bersangkutan. 

b. Gratifikasi yang di tujukan kepada unit kerja dari 

pihak yang mempunyai benturan kepentingan 

Adapun contohnya dari gratifikasi yang tidak boleh di 

terima biasanya berhubungan dengan : 

 Terkait dengan pemberian layanan kepada masyara-

kat di luar penerimaan yang sah. 

 Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan 

anggaran di luar penerimaan yang sah. 

 Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, 

audit, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan 

yang sah. 

 Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar 

penerimaan yang sah/ resmi dari instansi. 

2. Gratifikasi yang tidak wajib di laporkan, terdiri atas : 

a. Gratifikasi yang terkait kedinasan, yaitu: 

 Segala sesuatu yang di peroleh dari seminar, work-

shop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain se-

jenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik 

yang di peroleh dari panitia seminar, penyelenggara, 

atau penyedia layanan transportasi dan penginapan 

dalam rangka kepesertaan yang antara lain seperti di 

sebutkan di dalam PMK Nomor 7/PMK.09/2017. 

 Kompesansi yang di terima dari pihak lain sepan-

jang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di 

2 KATEGORI GRATIFIKASI, APA SAJA? 

Oleh : Crew UKM PersMa 

Sumber gambar: http://detik.com 
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Kementerian Keuangan, tidak terdapat pembiayaan 

ganda, benturan kepentingan, atau pelanggaran atas 

ketentuan yang berlaku di instansi penerima yang 

antara lain telah di sebutkan di dalam PMK Nomor 

7PMK.09/2017. 

b. Gratifikasi yang tidak terkait kedinasan, meliputi : 

 Hadiah langsung/undian, rabat (diskon), voucher, 

point rewards, atau souvenir yang berlaku umum. 

 Prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/

perlombaan/kompetisi) biaya sendiri. 

 Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi 

atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku 

umum. 

 Kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tid-

ak terkait dengan tugas dan fungsi dari ASN Ke-

menkeu dan tidak mempunyai benturan kepentingan 

serta tidak melanggar kode etik pegawai. 

 Pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam gar-

is keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang 

tidak mempunyai benturan kepentingan dengan 

peerima gratifikasi. 

 Pemberian karena hubungan keluarga semenda da-

lam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam 

garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepan-

jang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan 

penerima gratifikasi. 

 Pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai had-

iah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang 

tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai 

keseluruhan paling banyak Rp. 1.000.000,00; (satu 

juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap 

kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan 

bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepent-

ingan dengan penerima gratifikasi. 

 Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah 

dan bencana, dan bukan dari pihak yang mempunyai 

benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. 

 Pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, 

rekan setingkat, atau bawahan yang tidak dalam 

bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp. 

200.000,00; (dua ratus ribu rupiah) per acara/

peristiwa dengan batasan nilai maksimal Rp. 

1.000.000,00; (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun 

dari masing-masing pemberi, dalam rangka promosi 

jabatan dan/ atau pindah/mutasi kerja. 

TIDAK HARUS SESUAI JURUSAN 

 

Langit yang cerah berhias awan putih bersih, terdapat 

seorang gadis yang mengendap ngendap dan 

Ciko : Hayoo lagi ngapain kamu? 

Cici : Astagfirullah kaget banget aku, Ci. 

Ciko hanya tertawa terbahak bahak melihat ekspresi 

kaget Cici.  

Cici : Sudah puas tertawanya.  

Ciko : Maaf ya, kamu sedang apa?  

Cici : Membaca, kau tak lihat.  

Ciko : Hum, mengenai gratifikasi? Kenapa kau 

malah membaca itu, bukankah itu untuk juru-

san hukum? Kau salah jurusan sepertinya.  

Cici : Tidak juga kok, hal ini penting tau. Kita 

jadi bisa bersikap bijak jika nanti kita 

mendapati praktik gratifikasi di luar. Tidak 

semua yang kita baca harus sesuai jurusan.  

Ciko : Oh begitu. 

Cici : Lebih baik kamu ikut baca biar paham apa itu 

gratifikasi. 

Ciko : Siap!  

Lalu mereka membaca bersama. 
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Pada tanggal 22 April 2022 pemerintah kembali merilis Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Nomor 01/KB/2022, Nomor 

408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 TAHUN 2022 tentang panduan penyelenggaraan 

pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Panduan ini merupakan bentuk pergantian regulasi serupa 

pada 2021 silam. Adapun empat menteri yang terlibat dalam pembuatannya antara lain; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri). 

 

Melansir laman Kemdikbud.go.id, Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ini masih didasarkan pada level Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang di tetapkan oleh pemerintah pusat harus memenuhi capaian vaksinasi untuk pen-

didik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia. 

 

Wilayah Bandar Lampung sendiri kini telah tercatat sebagai wilayah PPKM level 1 sejak tanggal 5 juli 2022 silam. Maka sesuai 

isi SKB 4 menteri wilayah Bandar Lampung di perbolehkan untuk melaksanakan PTM secara keseluruhan dengan syarat minimal 

capaian vaksinasi dosis 2 pada PTK  dan peserta didik di atas 80%. 

 

Berdasarkan hal tersebut pada 4 Agustus 2022 UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL) merilis Surat Edaran (SE) yang menyatakan 

bahwasanya seluruh perkuliahan akan di laksanakan secara 100 % untuk semua angkatan dan semua jenjang pendidikan (S1, S2, 

S3). Berdasarkan SE tersebut terdapat beberapa  hal yang di tetapkan selama di berlakukannya PTM ini, yakni di antaranya: 

 

1. Perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik di laksanakan mulai tanggal 29 Agustus 2022 hingga 23 Desember 2022, 

2. Seluruh perkuliahan di laksanakan secara tatap muka 100% untuk semua angkatan dan semua jenjang, 

3. Seluruh Dosen telah mendapatkan vaksin COVID 19 dosis Ketiga, 

4. Seluruh mahasiswa minimal telah mendapatkan vaksin COVID 19 dosis kedua, 

5. Perkuliahan tatap muka di laksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (mencuci tangan, menjauhi kerumunan), 

6. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan perkuliahan tatap muka dengan penerapan protocol kesehatan yang di se-

diakan oleh universitas, 

7. Teknis perkuliahan di kelola oleh dekan fakultas dengan mengacu pada pedoman akademik yang berlaku, serta 

8. Kebijakan ini berlaku pada semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023. 

 

Agar perkulihan tatap muka ini tetap berjalan hingga akhir semester mari kita sebagai mahasiswa, dosen dan sivitas akademika 

untuk tetap mematuhi protokol kesehatan  dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan 

interaksi serta menjauhi kerumunan. Hilang bukan berarti bebas, kita harus mewanti-wanti agar virus covid 19 tak punya celah lagi 

untuk menyerang. 

Pemerintah riliskan SKB 4 Menteri, UIN RIL Resmi Adakan PTM 100% 

 

Oleh : Crew UKM PersMa 
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 Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkem-

bangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha 

memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perun-

dangundangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali kita ang-

gap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan 

selamat kepada seorang pejabat. Tapi bagaimana jika pemberian 

itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap 

keputusan atau kebijakan pejabat tersebut?, dan bagaimana jika 

nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran? 

Apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi 

integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan 

keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak 

lain atau diri sendiri?  

 Salah satu contoh praktik korupsi adalah gratifikasi. Grati-

fikasi bukanlah hal awam bagi sebagian orang. Meskipun tidak 

semua orang benar-benar paham akan makna gratifikasi, hal ini 

ternyata bisa menimbulkan penyelewengan dalam tindakannya.  

Tindakan gratifikasi sebelumnya telah di atur dalam Pasal 12B 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 namun kini telah di ubah 

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut, gratifikasi di definisikan 

sebagai suatu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pem-

berian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang di terima di dalam 

negeri maupun di luar negeri dan di lakukan dengan 

menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana el-

ektronika. 

 Dikutip dari halaman web detik.com, gratifikasi di go-

longkan menjadi dua jenis yakni ada yang di perbolehkan dan 

ada yang di larang. Contoh dari gratifikasi yang di perbolehkan 

yaitu pemberian dari keluarga, hadiah tanda terimakasih dari 

teman dan pemberian oleh-oleh untuk orang terdekat. Selanjut-

nya gratifikasi yang di larang ialah jika pemberian tersebut 

berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan, salah satu contohnya 

pemberian hadiah kepada dosen dari mahasiswa setelah 

melaksanakan sidang skripsi dan sejenisnya. 

 Ketika membaca makna gratifikasi  diatas, rasanya biasa 

saja, tidak ada hal-hal negatif dari makna gratifikasi tersebut. 

Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari kasus korupsi yang 

berawal dari gratifikasi. Sebut saja Anas Urbaningrum yang ter-

jerat kasus korupsi proyek Hambalang. Anas terbukti menerima 

gratifikasi sebesar Rp 2,2 miliar dari PT Adhi Karya agar perus-

ahaan itu memenangkan lelang pekerjaan fisik pekerjaan. Selain 

itu, Anas juga dinyatakan terbukti menerima mobil Toyota Har-

rier serta fasilitas survey dari Lingkaran Survey Indonesia 

Rp478,6 Juta. Selain Anas, masih banyak kasus korupsi lain 

yang terkait gratifikasi sebut saja Zumi Zola, Nazaruddin, Imam 

Nahrawi, Nurhadi, dan lain sebagainya. 

 Gratifikasi sebenarnya telah menjadi budaya turun 

temurun. Seperti acara pernikahan, khitanan, syukuran, dan lain 

sebagainya. Pada acara tersebut dilakukan praktik pemberian 

hadiah sebagai bentuk ekspresi persahabatan, solidaritas, dan 

kekeluargaan. Namun, pada perkembangannya, gratifikasi telah 

dibelokkan menjadi sebuah cara untuk memperlancar sebuah 

urusan. Gratifikasi sering kali ditunggangi oleh kepentingan 

terselubung. Sama hal nya dengan seorang mahasiswa memberi 

sesuatu kepada dosennya untuk memperlancar urusan yang di-

tuju.  

 Salah satu contoh yaitu gratifikasi yang dilakukan oleh 

mahasiswa kepada dosennya. Dilansir dari detik.com Dosen 

UIN Makasar wajibkan mahasiswa nya membawa bunga saat 

bimbingan skripsi.Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian 

GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI 

Oleh : Crew UKM PersMa 

 

Sumber gambar : djpb.kemenkeu.go.id 
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berharap kasus ini diselidiki diselidiki dan dikawal ketat. 

Kewajiban mahasiswa membawa bunga, kata Hetifah, merupa-

kan bentuk gratifikasi. "Semoga kasusnya diselidiki dengan 

benar dan jika terbukti didisiplinkan dengan keras, karena ini 

juga bentuk gratifikasi di lingkungan akademik," jelas Hetifah.  

Pakar pendidikan dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, 

Ari S. Widodo Poespodihardjo mengatakan kasus tersebut ber-

esiko masuk kategori gratifikasi, "Berisiko masuk ke kategori 

gratifikasi dimana satu pihak meminta gratifikasi dari pihak 

lainnya," ujarnya kepada detik.com, Kamis (4/2/2021). 

 Bahkan pemberian seorang mahasiswa kepada dosen di-

anggap sebagai salah satu pola korupsi pada dunia pendidikan, 

seperti yang dikemukakan dalam Anti Corruption Summit 

2016 di UGM Yogyakarta :  "Selama ini pemberian sesuatu dari 

seorang mahasiswa kepada dosen di anggap sebagai suatu yang 

biasa dan kadang menjadi kebiasaan. Sebagai bentuk rasa 

terima kasih atau ingin mendapatkan perhatian atau nilai yang 

baik, tidak jarang mahasiswa memberikan sesuatu baik dalam 

bentuk barang maupun uang kepada dosennya. Secara etika dan 

moralitas akademik, pemberian uang tidak dapat di benarkan 

dan menjadi kewajiban dosen untuk menjaga moralitas akade-

mik itu. Pemberian mahasiswa kepada dosen dikategorikan se-

bagai korupsi skala kecil. Meskipun skalanya kecil, jumlahnya 

akan besar jika di lakukan secara berulang. Perbuatan itu me-

nyimpang dari moralitas akademik." 

Gratifikasi antara mahasiswa dan dosen sudah sering terjadi dan 

telah menjadi adat turun temurun yang sepertinya tidak "afdhol" 

jika tidak dilestarikan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut pada 

akhirnya akan menjadi budaya dan dianggap lumrah. Kejadian 

seperti ini pada akhirnya akan menyebabkan cost of bureaucra-

cy yang tinggi. Hal yang sebelumnya tidak ada tarif, menjadi 

ada tarifnya. Kejadian seperti ini akan menyebabkan orang 

menjadi malas mengurus sesuatu yang pada akhirnya orang tid-

ak akan menaati aturan. 

Selaras dengan hal tersebut, Harkristuti (2006) mengungkapkan 

adanya perkembangan gratifikasi yang semula adalah sebagai 

tanda kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah 

memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi 

hadiah, kemudian berubah menjadi sebuah „komisi‟ sehingga 

para penerima banyak yang menganggap bahwa hal ini merupa-

kan „hak mereka‟. 

 Adapun mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

berinisial L yang ikut memberikan tanggapan terkait hal ini. 

Menurutnya gratifikasi di kampus memang sudah menjadi bu-

daya, tetapi sebaiknya budaya yang buruk tidak untuk diper-

tahankan dan mengapa harus disaat seminar proposal atau mu-

naqosah dan lain sebagainya. Hanya saja kembali kepada mas-

ing-masing mahasiswa selagi tidak diwajibkan, itu kebebasan 

seseorang ingin memberi atau tidak yang penting memberi 

dengan rasa iklas. 

 Sebenarnya sah-sah saja jika mahasiswa ingin mem-

berikan sesuatu terhadap dosen, yang mana hal tersebut beriring 

atas kedekatan ataupun balas jasa. Setiap mahasiswa pasti ingin 

memperlakukan pendidiknya dengan sopan dan santun, maka 

dari itu hak memberikan sesuatu terhadap dosen itu sebenarnya 

di perbolehkan asalkan berlandaskan keikhlasan dan bukan da-

lam rangka mengharapkan sesuatu dari dosen tersebut. Kemudi-

an jika di lihat dari sisi seorang dosen, sebaiknya jika ada 

seorang mahasiswa yang memberi, alangkah baiknya langkah 

pertama seorang dosen adalah menolaknya secara halus serta 

merasa sungkan jika menerima pemberian mahasiswanya. Kare-

na sudah menjadi kewajiban seorang dosen untuk mendidik ma-

hasiswanya.  

 Dikutip dari halaman web Kementrian Keuangan RI, 

Gratifikasi yang boleh diterima setidaknya mempunyai empat 

karakteristik, yaitu: gratifikasi yang berlaku umum; tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berla-

ku; dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan & 

penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam bata-

san nilai yang wajar; dan merupakan bentuk penerimaan yang 

berada dalam ranah adat istiadat serta kebiasaan & norma yang 

hidup dimasyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Ada sebuah 

metode untuk mengidentifikasi gratifikasi yang akan kita terima 

merupakan gratifikasi terlarang atau tidak. KPK dalam book-

letnya yang berjudul Pengendalian Gratifikasi menjelaskan 

metode yang disebut dengan PROVE IT. Metode ini 

menggunakan beberapa pertanyaan yang dapat diajukan kepada 

diri sendiri saat mempertimbangkan apakah sebuah hadiah 

boleh kita terima atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

terdiri dari tujuh topik yaitu purpose, rules, 

Purpose yang berarti tujuan. Sebelum menerima gratifikasi ter-

sebut pikirkan terlebih dahulu “apa tujuan dari pemberian itu?” 

openness, value, ethics, identity, dan timing. 

Rules yang berarti aturan. “Bagaimana aturan perundang-

undangan mengatur tentang gratifikasi ini?” 

Openness yang berarti keterbukaan. “Bagaimana substansi 

keterbukaan pemberian tersebut?” apakah hadiah yang diberi-

kan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum. 

Value yang berarti nilai. “Berapa nilai dari grati-kasi tersebut?” 

jika gratifikasi memiliki nilai yang cukup tinggi maka sebaiknya 

berhati-hati dan usahakan untuk menolak pemberian tersebut. 

 Ethics yang berarti etika. “Apakah nilai moral pribadi an-

da memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut?” tanyakan 

pada hati nurani anda, apakah kita pantas menerima hadiah ini. 

Identity yang berarti identitas. Cari tahu apakah pemberi mem-

iliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi? 

Timing yang berarti waktu. “Apakah pemberian gratifikasi 

berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan atau 

perizinan?” 

Dengan menerapkan metode tersebut, kita tidak akan terjerumus 

menerima gratifikasi terlarang yang dapat menyebabkan per-

ilaku koruptif. 
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HASIL SURVEI MAHASISWA MENGENAI GRATIFIKASI  

PADA LINGKUNGAN KAMPUS UIN RIL 

Apakah anda selaku Mahasiswa 

mengetahui apa itu Gratifikasi? 

Sejauh ini apakah andapernah men-

galami atau melakukan Gratifikasi di 

lingkungan kampus? 
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Lulus skripsi, wisuda, dan kerja. 

3 kata itu terus menari indah dikepalaku. Terik 

matahari, kursi taman, dan minuman rasa matcha 

didekatku jadi saksi bisu bahwa makhluk hidup ini 

hampir saja gila. Tanganku meraih minuman tadi 

lalu menyeruputnya hingga lenyap. Segar! Tapi 

tetap saja, otakku rasanya terbakar. Aku bangkit 

menyusuri taman, melirik kanan kiri seraya mem-

perhatikan aktivitas manusia di sekitar. Tujuanku 

setelah ini ialah pergi ke kampus dan me-

nyelesaikanurusanku disana.  

Aku berjalan menuju parkiran taman untuk 

mengambil motor. Taman kota ini letaknya tidak 

terlalu jauh dari kampus sehingga apabila kepalaku 

mulai panas, aku bisa melarikan diri kesini. 

Sekedar jajan atau mengistirahatkan hati dan 

pikiran dari hingar bingar dunia perkuliahan. 

Oh iya sampai lupa, perkenalkan namaku Zara 

Samudra. Aku adalah anak pertama yang tinggal 

jauh di perantauan. Saat ini aku tinggal di kota 

Bandar Lampung dan sedang mengemban perkuli-

ahan tingkat akhir di salah satu universitas ternama 

di kota ini. Kos - kosan ialah tempatku berpulang, 

menjadi barista di salah satu kafe tengah kota men-

jadi pekerjaan sampingan ketika waktu senggang 

menghampiriku. Hitung-hitung cari uang tamba-

han. 

Melanjutkan aktivitas hari ini, aku segera berbelok 

menuju ke kampus. Siang ini adalah jadwal bimb-

ingan skripsiku yang kesekian. Panas dingin, itu 

yang kurasakan. Bagaimana tidak, revisi ber-

tebaran acap kali aku melakukan bimbingan. Ini 

adalah kali ke 3 aku mengajukan Bab 1. Kepala 

yang baru saja merasa tentram ini mulai ketar-ketir 

dan bersiap menerima serangan revisi dari dosen 

kesayangan. Sebelum menuju ke ruang dosen, aku 

terlebih dahulu mampir ke kantin fakultas. Kata 

ibu, kalau perut lapar, otak jadi sulit untuk ber-

konsentrasi. Maka dari itu, aku memesan se-

mangkuk soto ayam untuk mengisi perutku. 

"Gak jadi bimbingan, Ra?" Kalimat tanya itu tiba-

tiba saja hadir beriringan dengan terisinya kursi di 

sebelahku. Area kosong dihadapanku pun mulai 

ramai karena datangnya manusia - manusia ber-

kantong mata hitam bak panda. Penampilan apa 

adanya dan minim tertawa, mungkin itulah ciri 

khas mahasiswa semester akhir yang penuh dengan 

gempuran tanda tanya.  

Ya, mereka ini teman dekatku. 3 orang perempuan 

dan 2 lelaki. Lira adalah orang yang melontarkan 

pertanyaan singkat tadi. Sebelumnya kami me-

mang sudah berjanjian untuk bertemu dan makan 

siang bersama melalui grup whatsapp. Hanya saja, 

lapar yang menguasi diri ini sudah tidak tertahan 

lagi, jadi aku pergi duluan ke kantin. 

"Jadi dong, ini selesai makan mau bimbingan." 

Ujarku menjawab pertanyaan Lira seraya menun-

jukan lembar skripsi di dekatku. 

"Gimana revisi yang kemarin? Udah selesai?" Tan-

ya lelaki berkacamata di depanku, Gaza. 

Aku tersenyum tipis, "Udah 2 kali revisi Bab 1, 

kalo ini gagal lagi berarti 3 kali." Ujarku menjelas-

kan. Gaza dan Lira saling lirik satu sama lain, 

kemudian aktivitas singkat itu dihentikan dengan 

keluarnya pertanyaan lagi dari bibir Gaza. 

 "Lo beneran gak mau nerapin saran dari Kak 

Nia?" Tanya Gaza seraya menyilangkan kedua 

tanganya di dada. Tatapan mengintrogasi muncul 

dari raut wajah lelaki itu. Aku seketika menelan 

ludah seraya memutar memori siang hari itu di 

teras kelas. Mengingat-ingat perkataan Kak Nia 

yang merupakan kakak tingkatku yang telah lulus 

2 tahun yang lalu. Memutar balik memori, kini 

ingatanku terhenti pada kalimat yang wanita itu 

lontarkan beberapa minggu yang lalu, "Kalo mau 

gampang ikutin tradisi aja, dek." 

"Tradisi?" Tanyaku singkat kepada mereka. 

"Iya, lo gak mau kayak kita? Kita udah sampai bab 

3 loh." Ujar Lala, salah satu dari temanku. 

Aku memicingkan kedua mataku tanda curiga, 

"Kalian ngedukung tradisi kayak gitu?" 

Mereka terdiam. Kesunyian itu terjadi beberapa 

detik dan dipatahkan oleh kata-kata yang keluar 

dari mulut Gaza. Lelaki ini sepertinya ingin sekali 

aku mengikuti jalan mereka. Saat ini mereka juga 

sedang bimbingan skripsi, namun dengan dosen 

yang berbeda-beda. Progres mereka dalam 

mengerjakan skripsi pun sepertinya lebih baik da-

ripada aku. Maklum, aku bukanlah tipe orang yang 

suka memaksakan diri dan penuh dengan ambisi, 

kalau mengantuk, ya aku tinggal tidur si lembaran 

skripsi.  

"Gak apa kali, mereka juga menerima dengan se-

nang hati, lagian gak ada yang rugi kan?" Ujar 

Gaza berargumentasi. "Iya, Ra. Zaman sekarang, 

jadi lurus doang gak bisa bantu sepenuhnya, ka-

dang melenceng dikit malah nyiptain jalan terang." 

Ujar Lira mendukung saran Gaza. 

Aku berpikir sejenak dan mencoba menelan un-

taian kalimat dari teman-temanku ini. Memaksa 

berpikir waras, namun lama kelamaan aku malah 

terbawa arus. Asumsi mereka berhasil membuat 

tembok pertahananku hancur begitu saja. Ya, aku 

manusia yang sangat mudah dipengaruhi.  

"Gimana caranya?" Pertanyaan itu spontan terlon-

tar dari mulutku. Entah setan apa yang merasukiku 

saat ini, yang kutahu adalah hal ini bisa memper-

mudah dan mempercepat jalanku menuju wisuda. 

Praktis! 

Gaza tersenyum meledek, "Luluh juga kan, lo." 

Lala menyahuti pertanyaanku, "Gampang, lo ting-

gal bawa sesuatu aja pas bimbingan, nanti juga jadi 

bakal minim revisi kayak kita-kita." 

"Dion tuh, kemarin bimbingan bab 2 bawa parcel, 

auto lolos dia, langsung ke bab 3." Sambung Lira 

sambil tertawa. 

Aku tersenyum seraya mengangguk, sepertinya 

coba-coba satu dua kali bukanlah masalah. Lagi 

pula masa muda terjadi hanya satu kali bukan? 

Banyak hal yang harus aku coba, rasakan, dan 

ketahui. Ritual makan siang ini segera berakhir. 

Santapan dihadapanku dan teman - temanku telah 

lenyap. Setelah ini aku berniat keluar kampus se-

bentar untuk membeli sesuatu yang nantinya akan 

kubawa ke ruangan dosen pembimbing. 

20 menit berlalu. Aku kembali lagi menuju kam-

pus setelah menghabiskan waktu mencari sesuatu 

yang tepat untuk dibeli. Dengan mengandalkan 

uang tabungan hasil kerja sampingan, aku memu-

tuskan untuk membeli sekotak pizza. Mungkin, 

dosen pembimbing belum makan siang pikirku, 

jadi inilah opsi terakhir. Menatap jam tangan, wak-

tu menunjukkan pukul 11 siang. Aku pun bergegas 

menuju ke ruangan dosen pembimbing. Tangan 

kananku memegang sekotak pizza, tangan kiri 

menggenggam skripsi. Bagaikan mengejar masa 

depan, aku berjalan secepat kilat. Tidak sempat 

lagi memperhatikan sekitar, bahkan tali sepatuku 

yang lepas saja aku biarkan. 

"Assalamu'alaikum, selamat siang, Bu." Ucapku 

seraya melangkahkan kaki masuk ke dalam ru-

angan. Terlihat ada beberapa mahasiswa di dalam 

sana. Mungkin tujuan mereka kesini sama seper-

tiku, namun dengan dosen yang berbeda. 

Memutus Rantai Tradisi dengan Percaya diri 
Oleh: Crew UKM PersMa 
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Aku menghampiri dosen pembimbingku. Bu Ola namanya. Ia juga 

pernah mengajar dikelasku pada semester 2 dan 3, jadi kami tidak ter-

lalu asing. Bu Ola dosen yang baik dalam rekam jejakku. Maka dari 

itu, sebenarnya untuk melakukan saran dari teman - temanku tadi aku 

sedikit ragu.  

Aku menghampiri dosen pembimbingku. Bu Ola namanya. Ia juga 

pernah mengajar dikelasku pada semester 2 dan 3, jadi kami tidak ter-

lalu asing. Bu Ola dosen yang baik dalam rekam jejakku. Maka dari 

itu, sebenarnya untuk melakukan saran dari teman - temanku tadi aku 

sedikit ragu.  

Basa-basi telah selesai dalam waktu singkat. Aku pun segera mem-

berikan pizza yang kubawa tadi kepada Bu Ola. Namun, reaksi yang 

ku dapat ternyata tidak sepertinya yang kubayangkan. Melesat jauh 

dari teori dan strategi. 

"Kamu sudah makan siang?" Tanya Bu Ola, saat aku menyodorkan 

sekotak pizza kepadanya. 

Aku menggaruk kepalaku yang tak gatal, "Su-dah Bu." Jawabku sedi-

kit kikuk. 

"Kalau begitu kamu bawa ke kos saja, Ra. Makan sama teman–

temanmu." Lanjut Bu Ola, sambil memberikan pizza itu kembali 

kepadaku. 

"Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah kenyang, kalaupun dibawa pulang 

takut tidak ada yang makan." Jawabku tersenyum, namun masih 

dengan suasana canggung. Logikaku berkata bahwa inilah jenis pe-

nolakan yang dilakukan secara halus. 

"Tidak usah, Ra. Ibu bisa beli kalau Ibu mau." 

Tidak ingin membantah dan memaksa lagi, aku segera memasukkan 

pizza tadi ke dalam plastik. Rencanaku ternyata tidak berjalan semulus 

teman - temanku. Kini aku hanya terdiam seraya memperhatikan Bu 

Ola yang sedang memeriksa lembar skripsiku. Sempat berpikir negatif 

dan bersiap - siap melihat tarian tinta merah di lembaran - lembaran 

itu, ternyata kali ini berbeda. 

"Baik, Bab 1 sudah rampung dan sesuai dengan judul. Besok kamu 

sudah bisa lanjut ke Bab 2." Ujar Bu Ola, dengan senyuman tulusnya. 

Tidak ada corat - coret, hari ini aku terbebas dari revisi. Aku pun 

mengakhiri pertemuan itu dengan berterima kasih dan mengucapkan 

salam. Hatiku merasa lega, namun masih saja ingin mencoba saran 

dari teman - temanku itu. 

Hari berganti hari, aku menjalani kehidupan seperti biasa. Siang 

berurusan dengan masalah perkuliahan, malam lanjut bekerja, main 

jika ada waktu saja. Lelah sangat nyata terasa, namun mau bagaimana 

lagi, namanya hidup, ya harus jalan terus. Skripsi masih jadi momok 

utama dalam hari-hariku saat ini. Bagaimana lembaran-lembaran itu 

segera rampung ialah poin utama. Memasuki Bab 2 otakku kian 

memanas. Mencari dan membaca buku ke sana kemari, menuangkan 

ide dan memaksa otak terus berpikir, rasanya ingin sekali aku ber-

transformasi menjadi kucing di hadapanku. Hanya makan, tidur, dan 

bermain. Ah, sayang sekali aku manusia. 

4 hari berlalu sejak bimbingan ke -3 yang berhasil menyelamatkanku 

dari revisi Bab 1, kini aku bersiap untuk mengajukan isi dari Bab 2. 

Masih teracuni dengan saran-saran dari temanku. Bimbingan kali ini 

aku membawa parcel berisi buah-buahan. Tujuannya satu dan sama 

seperti apa yang aku harapkan kemarin, kemudahan dan praktis. Aku 

menuju ke kampus dengan penuh rasa semangat. Melangkahkan kaki 

dengan cepat menuju ke ruangan dosen pembimbingku.  

Satu, dua, tiga pulau terlampaui. Kini aku telah sampai di ruangan itu. 

Sama seperti biasa, debaran jantungku kian cepat apabila tiba di sana. 

Tanganku yang memegang parcel buah dan totebag terasa sedikit ber-

getar kali ini. Aku melangkahkan kaki masuk ke dalam. Melirik ke 

seluruh penjuru ruangan. Sepi, hanya ada aku dan dosen pembimbing-

ku disana. Aku pun segera menghampiri beliau, memulai percakapan, 

dan dilanjutkan dengan tujuan utama, yaitu mengajukan Bab 2.  

Bu Ola melirik parcel buah yang kubawa, aku menyadari hal itu. Na-

mun, belum sempat berkata - kata, beliau malah langsung membahas 

lembar kerjaku yang ada di meja. Ia langsung memberikan arahan dan 

penjelasan dari kesalahan yang ada pada lembar skripsiku. Belum juga 

sempat menyodorkan parcel buah yang kubawa tadi, tinta pena beliau 

sudah mengotori hasil begadangku itu. Sumpah serapah rasanya tidak 

tertahan lagi di relung jiwa. Hampir 15 menit beliau mengecek, me-

nyoret kesana dan kemari bak pelukis lihai bersama kanvasnya. Detik 

ini, Bu Ola telah selesai memeriksa hasil kerjaku. Aku pun segera 

memberikan bingkisan yang kubawa tadi kepadanya,  "Bu, ini Zara 

bawa parcel buat ibu, diterima ya, Bu." 

Bu Ola tersenyum tipis, "Ra, ibu tahu apa tujuan kamu bawa pizza dan 

parcel kesini, kamu mau ikutan seperti yang lain ya?" ujar Bu Ola. 

Entah ini pertanyaan atau pernyataan, karena memang benar apa yang 

dikatakan oleh Bu Ola barusan. Aku langsung membeku, seperti se-

dang dipergoki oleh dosenku ini. Lidahku kelu, tak bisa menanggapi 

pertanyaan beliau rasanya. 

"Tidak Bu, hanya sebagai ungkapan terima kasih saja, tidak ada niat 

lain." Jawabku mengelak. 

"Ungkapan terima kasih cukup lewat kata - kata dan sikap kamu yang 

menghargai Ibu, Ra. Kamu tahu kan, tradisi ini termasuk gratifikasi?" 

Tanya beliau. 

"Tahu Bu." Jawabku singkat seraya menundukkan kepala. Aku sadar, 

bahwa aku sudah menutup mata atas apa yang aku ketahui. Ya, tradisi 

yang merupakan saran dari kakak tingkat dan teman-temanku ini ialah 

perilaku negatif yang mulai ditoleransi di kampusku. Banyak sekali 

mahasiswa yang disengaja ataupun tidak melakukannya demi kelanca-

ran mereka dalam menyelesaikan sesuatu. 

 Bu Ola menatapku, "Kalau tahu, lalu kenapa kamu mau melakukann-

ya?" 

"Maaf Bu, Zara takut nanti terlambat lulus skripsi dan wisuda. Zara 

pikir hal ini bisa jadi jalan tambahan untuk menyelesaikan kedua ma-

salah itu." Jawabku menjelaskan. Dua hal itu memang adalah ketaku-

tan yang aku hadapi saat ini. 

"Ra, percaya sama kemampuan diri sendiri itu penting. Kamu gak sa-

dar dari kemarin tugas-tugas kamu ini kamu kerjakan sendiri?" 

Seolah termotivasi, aku langsung berpikir dan sadar. Memang, sebe-

lum adanya saran untuk melakukan hal ini, aku mengerjakan skripsi 

dengan segala kemampuan yang aku punya. Tanpa disadari, sejak 

awal aku menyelesaikannya sendiri. Mungkin benar kata Bu Ola, aku 

terbawa arus saran dari temanku dan nekat mencoba karena kurangnya 

percaya diri akan kemampuan yang aku punya. Hanya ingin cepat 

selesai dan praktis, tapi lupa bahwa sebenarnya diri sendirilah yang 

mati - matian berjuang. 

"Tapi Bu, tradisi seperti ini sudah banyak sekali yang melakukan, 

bahkan sudah dianggap biasa saja karena tidak ada yang dirugikan." 

Tambahku berargumentasi. Bukan tanpa sebab, aku berkata seperti ini 

karena sudah banyak sekali menemukan hal serupa, baik diluar mau-

pun didalam kampus. Kegiatan suap menyuap, gratifikasi dan lainnya 

sudah menjadi hal biasa. 

"Lalu kamu mau jadi bagian dari mereka? Kalau Ibu sih tidak, Ibu 

menolak segala bentuk gratifikasi, Ra. Karena kalau bukan kita, siapa 

lagi yang akan memutus rantai tradisi itu?" Ujar Bu Ola dengan bijak. 

Ia melanjutkan lagi kalimatnya, "Perubahan besar itu dimulai dari hal 

kecil Ra, dari diri sendiri." 

Aku mengiyakan pernyataan yang dikatakan oleh Bu Ola. Kalau saja 

Bu Ola tipe dosen yang dengan senang hati menerima, maka hal ini 

akan jadi kebiasaanku kedepannya. Seperti terkena siraman rohani, 

aku benar-benar tersadar kali ini. Untuk membawa perubahan seha-

rusnya aku tidak menjadi bagian dari penyebab merebaknya hal itu. 

Percaya pada diri sendiri dan mengandalkan kemampuan yang aku 

punya ialah jawaban sesungguhnya untuk menyelesaikan skripsi dan 

wisuda tepat waktu. 

"Terima kasih Bu, sudah menyadarkan." Ujarku dengan penuh rasa 

hormat. Beliau membalas perkataanku dengan senyuman hangat yang 

berhasil mengembalikan semangatku. 

Minggu-minggu selanjutnya aku tidak lagi melakukan hal itu, tidak 

peduli lagi apa kata teman-temanku. Kali ini, aku dengan senang hati 

bersahabat dengan revisi. Menghadapi masalah adalah jalan paling 

tepat bukan? 



KOMIK   MAJALAH EDISI 2022 19. 



PUISI 
  MAJALAH EDISI 2022 20. 

Selamat Hari Pers Nasional  
Oleh : Pena 

 
Jurnalis, profesi indah terkenang 
Tiada hari tanpa isu menyerang 
Tiada hari tanpa opini meradang 
Kau beri fakta yang berandang 
 
Sekuat apa berdiri 
Ketika semua menuntut paripurna 
Sekuat apa di sini 
Disaat semua meminta kau jadi mereka 
Siapa mampu membendung arusnya? 
 
Hari ini 9 Februari 
Sejarah perjuangan dan peran kita peringati 
Landasan ideal hari pers nasional bersinergi 
Berpaculah ekspresikan gairah kebangkitan 
Seorang jurnalis takkan terhilang oleh zaman 
Siapa bersiap menerkam kesempatan? 
 
9 Februari sebagai bukti 
Ungkaplah kebenaran 
Ciptakan narasi tanpa ilusi 
Sering kali lemah ketika menyangkut diri 
Tapi tidak untuk kali ini 
 
Hari Pers Nasional 
Jadi pilar kebangsaan 
Hari ini kita mahkotai profesi 
Yang telah memberi harga diri 
Hari ini mereka berdiri, hadir memberkati. 

 

 

Kampus Hijau Kebanggaan 
Oleh : Lestari 

 
Menjejak segenap genggam harapan 
Mengayuh rentetan ilmu pembangun masa depan 
Tempatku berpijak kini, ialah anak tangganya 
Kampus hijau nan asri, UIN RIL namanya 
 
Binar sang mentari menembus lewat celah dedaunan 
Suasana rindang bernuansa hijaunya alam 
Eksotisme air di jajaran gerbang utama amat memukau 
Berdaya tarik ciamik, tuk menuntaskan rasa kacau 
 
Sebagai mahasiswa pikir dan batin seringkali pasang surut 
Namun, hati teramat yakin inilah kerikil dalam perjuangan 
Dan rajutan jati diri ku akan tercipta perlahan 
Kan menjumpai pula beragam arti kehidupan 
 
Derap langkah senantiasa terhentak penuh semangat 
Dahaga, tuk menuai puing-puing ilmu bermanfaat 
Lengkung senyum merekah para dosen lontarkan 
Teriring guyonan teman kelas yang menggembirakan 
 
Bukanlah hanya sekedar menuai ilmu duniawi  
Di sini pula tertanam dan bertebaran ilmu islami 
Selaras dengan fatwa para rasul dan nabi 
Tuk gapai bahagia dalam hidup serta ridho ilahi 
 
Kampus ini ialah separuh raga dari indahnya anganku 
Maka dengan serius aku akan menuntut beragam ilmu  
Jayalah selalu engkau kampus hijau kebanggaan 
Dan jadilah tangga kesuksesan berbagai generasi harapan 
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MANFAAT AIR PUTIH BAGI  

KESEHATAN TUBUH 
Write : Pena 

 

Air putih yang bebas kalori dan gula merupakan pilihan paling sehat demi menjaga tubuh tetap meiliki cairan 

yang cukup, sekaligus mengatasi rasa haus kapan saja. 

Andrea Giancoli, seorang peneliti dari The Academy of Nutrition and Dietetics, Amerika serikat memapar-

kan meminum air putih yang cukup selama 30 hari mampu melunturkan racun dan lemak di tubuh seseorang. 

Andrea menyarankan kepada para pelaku diet untuk melakukan terapi tersebut guna menurunkan bobot 

tubuh mereka. 

Berikut manfaat meminum air putih 

1. Penghilang dehidrasi dan haus manfaat paling utama dari air putih yaitu menghilangkan haus, karena 

jika terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan maka akan menyebabkan tubuh menjadi lemas. 

2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh sekitar 70% dari tubuh manusia terdiri dari air. Menjaga kadar 

cairan tubuh, sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan ma-

kanan, sirkulasi, ginjal, dan penting dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. 

3. Membersihkan kotoran dan racun banyak meminum air putih mampu membuat kotoran dan racun yang 

ada di dalam tubuh menjadi keluar titik maka dari itu banyak minum air sangat efektif untuk membuang 

dan membersihkan racun yang berada di darah melalui keringat dan urine. 

4. Meningkatkan sistem peredaran darah air dapat membantu mening-

katkan dan memperlancar sistem peredaran darah manusia titik kon-

sumsi air putih akan membantu dalam proses trans- 

portasi dalam tubuh manusia. 

5. Meningkatkan fungsi otak minum air putih minimal 2 liter 1 hari 

dapat meningkatkan                                

fungsi otak, air akan membantu meningkatkan konsentrasi dan ke-

lancaran system 

saraf di otak. 

6. Menjaga fungsi ginjal Ginjal dapat menyaring keluar limbah dan 

mengang- 

ut urine ke kantong kemih namun, ginjal butuh cairan yang cukup 

untuk 

membersihkan apa yang tidak dibutuhkan dalam tubuh, air putih 

adalah  

kucing atau senjata utamanya. 

Teman-teman itulah beberapa manfaat dari mengkonsumsi air putih yang  

cukup. Kekurangan cairan dapat menyebabkan sakit kepala, merasa ku-

rang  

berenergi, dan warna urine yang gelap atau tidak sebanyak biasanya. 

Kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. Secara rata-rata, wanita dewa- 

sa disarankan untuk minum sekitar delapan gelas berukuran 200 ml per- 

hari atau total 1,6 liter. Sedangkan, pria disarankan untuk minum sekitar  

10 gelas berukuran 200 ml atau total 2 liter tiap hari. 

 

 
Sumber gambar : halodoc.com 
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LINTAS 

3. Isi Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001 menjelaskan tentang? 

5. Akronim dari "Komisi Pemberantasan Korupsi" 

6. Setiap  gratifikasi kepada pegawai negeri atau  penyelenggara negara pemberian hadiah .... jika 

berhubungan dengan jabatannya dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau  

pemberian 

8. Memberi  sesuatu dengan niat lebih untuk mewujudkan keinginan akan suatu hal merupakan ..... 

gratifikasi 

9. Terdepat sebuah metode untuk Mengidentifikasi gratifikasi yang dikenal dengan Metode .... 

10. Buah apa yang ditakuti mahasiswa akhir semester? 

Gunakan petunjuk untuk mengisi kata-kata di atas. 

TURUN 

1. Orang yang sering  datang ke 

kampus. 

2. Elemen kampus yang ber-

tanggung jawab membantu ma-

hasiswa menyelesaikan perma-

salahan-permasalahan admin-

istratif. 

4. Tindakan pegawai negeri atau  

pejabat negara yang mena-

warkan jasa  atau meminta 

kesimbangan kepada masyara-

kat dengan membantu 

tercapainya tujuan, walaupun 

melanggar prosedur 

7. Sesuatu yang masih menjadi 

teka-teki 

Setelah usai 

mengkritisi  

Gratifikasi. Mari 

beralih untuk  

cermat  

menjawab  

teka-teki 


