
 

 

 

 

 

 

  

 

MACAM-MACAM HUKUMAN DALAM 

ISLAM DAN PENGARUHNYA DALAM 

PENCEGAHAN KRIMINALITAS 

 

 

 

 

anksi atau hukuman dalam syariat Islam 

ada dua, ada hukuman akhirat dan ada 

hukuman dunia. Hukuman akhirat 

kembalinya adalah kepada otoritas dan kehendak 

Allah SWT. Jika berkehendak Dia menyiksa 

orang yang berlaku maksiat atau penghianat. Dan 

iika berkehendak Dia mengampuni dan 

mengasihinya. Allah SWT Maha Pengampun dan 

Maha Penyayang, dan Dia adalah sangat keras 

siksa-Nya. Seorang Mukmin yang sejati jauh 

lebih takut kepada hukuman akhirat dan siksa 

neraka daripada hukuman dunia. Hukuman 

akhirat ditegaskan oleh undang-undang 

kebenaran dan keadilan. Allah SWT berfirman, 

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama 

dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di 

muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap 

orang-orang yang bertaqkwa sama dengan orang-

orang yang berbuat maksiat?" (QS Shaad:28) 

"Maka apakah patut Kami menjadikan orang-

orang Islam itu sama dengan orang orang yang 

berdosa (orang kafir)? Atau adakah kamu 

(berbuat demikian), bagaimanakah kamu 

membuat keputusan?”(QS Al- Qalam 35-36.) 

Sama sekali tidak adil, tidak rasional dan tidak 

masuk akal orang yang bermaksiat sama dengan 

orang yang taat, orang yang menyimpang sama 

dengan orang yang lurus. Oleh karena itu, hari 

kiamat merupakan hari pembalasan yang 

menjadi harapan orang-orang yang ditindas dan 

dianiaya di dunia. Imam Muslim dalam Shahih-

nya meriwayatkan dari Ubadah Ibnush Shamit r 
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"Suatu ketika, kami berada bersama Rasulullah 

dalam suatu majelis,lalu beliau bersabda, 'Kamu 

sekalian mengambil janji setia kepadaku, bahwa 

kamu sekalian tidak akan menyekutukan Allah 

tidak akan berzina, tidak akan mencuri, tidak 

akan membunuh jiwa yang diharamkan oleh 

Allah kecuali karena alasan yang benar. Maka 

barangsiapa di antara kamu yang memenuhi  dan 

mematuhi (hal-hal itu), pahaIanya atas 

(tanggungan) Allah. Dan barang siapa yang 

melakukan pelanggaran terhadap sesuatu dari 

perkara-perkara itu, lantas ia dihukum di dunia,  

hukuman itu merupakan kafarat (pelebur dosa 

pelanggaran itu) baginya, dan barang siapa yang 

melakukan pelanggaran terhadap sesuatu dari 

perkara-perkara itu, kemudian Allah 

menutupinya, maka urusannya terserah kepada 

Allah. jika Dia berkehendak, Allah memberikan 

ampunan kepadanya, dan jika berkehendak Allah 

menyiksanya." 

 Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang 

mengungkapkan tentang prinsip keadilan yang 

absolut  tentang keadilan Allah SWT terhadap 

para hamba-Nya yang patuh, yang melakukan 

pelanggaran dan keteledoran, para hamba-Nya 

yang menjadi duta kebaikan, hidayah dan 

reformasi, atau yang menjadi para penyeru 

kejelekan, kesesatan, dan kerusakan. Hal itu agar 

menjadi motivasi untuk berlaku lurus, menjadi 

ancaman bagi para penjahat dan pelaku kriminal. 

 Allah SWT berfirman, "Hendaklah ada di antara 

kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-

orang yang beruntung Dan janganlah kamu 

menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan 

berselisih sesudah datang keterangan yang jelas 

kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang 

mendapat siksa yang berat, pada hari yang di 

waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada 

pula muka yang hitam muram. Adapun orang-

orang yang hitam muram mukanya (kepada 

mereka dikatakan),Kenapa kamu kafir sesudah 

kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab 

disebabkan kekafiranmu itu”. Adapun orang-

orang yang putih berseri mukanya, maka mereka 

berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal 

di dalamnya itulah ayat-ayat allah . kami 

bacakanayat-ayat itu kepadamu dengan benar; 

dan tidaklah Allah berkehendak untuk 

menganiaya hamba-hamba-Nya."'(QS Ali 

Imraan: 104-108) 

HUKUMAN DI DUNIA DALAM ISLAM 

Hukuman di dunia dalam syariat Islam ada dua 

macam: 

1.  Hudud (hukuman Hadd) Yaitu hukuman 

yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan 

dan ditetapkan oleh agama berdasarkan 

nash-nash yang sharih atau jelas.  Hukuman 

hadd jumlahnya sangat terbatas, yaitu hanya 

ada lima macam menurut ulama Hanafiyah, 

yaitu, hukuman hadd zina, hukuman hadd 

qadzf (menuduh orang lain telah berbuat 

zina), hukuman hadd pencurian yang 

mencakup hukuman hadd keiahatan hirabah 

(pembegalan, penyamunan), hukuman hadd 

meminum khamar dan hukuman hadd 

mabuk karena meminum minuman keras. 

Sedangkan menurut jumhur ulama selain 

ulama Hanafiyah hukuman hadd ada tujuh 

macam yaitu; hukuman hadd zina, hukuman 

hadd qadzf, hukuman hadd pencurian, 

hukuman hadd hiraabah, hukuman hadd 

menenggak minuman keras mencakup 
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khamr dan segala jenis minuman yang 

memabukkan, hukuman hadd qishas, dan 

yang ketujuh adalah hukuman hadd murtad. 

Pembagian ini berdasarkan pertimbangan 

bahwa hukuman hadd adalah hukuman yang 

telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah 

SWT sehingga tidak boleh ada seorang pun 

yang melanggarnya, baik apakah yang 

dimaksudkan dari hukuman itu adalah untuk 

memenuhi hak Allah SWT yakni hak umum 

atau kemaslahatan dan kepentingan 

masyarakat banyak, maupun untuk 

memenuhi hak manusia pribadi termasuk di 

antaranya adalah qishas. Hukuman-hukuman 

itu disebut huduud (hukuman hadd), karena 

hukuman hukuman tersebut bisa mencegah 

seseorang untuk melakukan kejahatan atau 

perbuatan dosa. Dilihat dari sisi hukumannya 

itu sendiri, semua bentuk hukuman hadd 

dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi 

hak masyarakat.  

Syarat-syarat, aturan, dan batasan-batasan 

penerapan dan pelaksanaan bentuk-bentuk 

hukuman hadd di atas sangat banyak sekali 

dan sangat ketat, sehingga di samping 

kemungkinan penjatuhan vonis hukuman 

hadd dan pelaksanaannya sangat langka 

sekali terjadi, pada waktu yang sama itu 

sudah bisa menjamin dalam pencegahan 

terjadinya kasus-kasus kejahatan yang 

sangat berbahaya. Fakta dan realita menjadi 

bukti paling otentik yang menunjukkan 

kebenaran hal itu, negara yang menerapkan 

hukuman hadd seperti kerajaan Arab Saudi. 

2. Hukuman Ta'zir  

Yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya 

tidak ditentukan oleh syara’ akan tetapi 

syara' memasrahkannya kepada kebiiakan 

negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman 

yang menurutnya sesuai dengan kejahatan 

yang dilakukan dan bisa memberikan efek 

jera, dengan memerhatikan dan 

mempertimbangkan keadaan individu yang 

bersangkutan, ruang dan  waktu dan 

perkembangan yang ada, sehingga hal itu 

bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

kemajuan dan peradaban masyarakat serta 

situasi dan kondisi manusia pada berbagai 

ruang dan waktu. 

Mayoritas bentuk hukuman yang terdapat 

dalam undang-undang hukum positif adalah 

masuk kategori hukuman ta'zir. Karena 

undang-undang hukum positif tersebut 

hanya semata sebuah bentuk pengaturan dan 

rumusan yang di dalamnya dipertimbangkan 

hal-hal yang sesuai dengan bentuk dan 

tingkat kejahatan serta kondisi pelaku 

kejahatan, dengan tuiuan untuk memberi 

efek jera dan perehabilitasian serta 

menciptakan suasana yang aman, nyaman, 

dan tenteram.  Hukuman ta'zir diberlakukan 

terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak 

ada ancaman hukuman hadd dan kewajiban 

membayar kafarat di dalamnya.  

 

Ibnul Qayyim mengatakan, perbuatan 

maksiat bisa dikelompokkan menjadi tiga: 

  

Pertama, perbuatan maksiat yang pelakunya 

diancam dengan hukuman had tanpa ada 

kewajiban membayar kafarat, seperti 

pencurian, menenggak minuman keras, zina 

dan qadzf. Sehingga dengan adanya 

hukuman hadd tersebut, maka hukuman 

ta'zir sudah tidak diperlukan lagi di sini. 

 Kedua, perbuatan maksiat yang pelakunya 

hanya terkena kewajiban membayar kafarat 

saja, tidak sampai terkena hukuman hadd, 
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seperti melakukan hubungan intim di siang 

hari pada  bulan Ramadhan menurut ulama 

Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, kebalikan 

dari pendapat ulama Hanafiyyah dan ulama 

Malikiyah, juga seperti melakukan hubungan 

intim pada saat sedang berihram. 

Ketiga, tindakan kemaksiatan yang 

pelakunya tidak terkena ancaman hukuman 

hadd dan tidak pula terkena kewajiban 

membayar kafarat, seperti mencium 

perempuan asing, berduaan dengan 

perempuan asing, masuk ke tempat 

pemandian tanpa menggunakan penutup 

tubuh, mengonsumsi bangkai, darah dan 

babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan 

ketiga ini pelakunya terkena ancaman 

hukuman ta'zir, dan menurut jumhur ulama, 

imam harus memberlakukan hukuman taz'ir 

terhadap pelakunya, tidak boleh 

membiarkannya. Sedangkan menurut ulama 

Syafi'iyah, hal itu diserahkan kepada hasil 

ijtihad dan kebijakan imam antara 

menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku 

ataukah tidak, sebagaimana pula bentuk dan 

kadar hukuman ta'zir yang dijatuhkan 

kepada pelaku juga diserahkan kepada hasil 

ijtihad dan kebijakan imam.  

Bentuk-bentuk hukuman ta'zir adalah 

seperti, hukuman ta'zir dalam bentuk teguran 

dan peringatan keras, hukuman ta'zir dengan 

dipenjara, pukulan, denda dengan harta, dan 

hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman mati 

bagi pelaku yang berulang kali melakukan 

kejahatan dan tidak pernah merasa jera serta 

dalam kasus kejahatan terhadap keamanan 

negara, menjadi agen mata-mata, perilaku 

seks sesama jenis menghina dan menghujat 

Nabi Muhammad saw. dan bentuk bentuk 

hukuman ta'zir lainnya yang menurut hakim 

bisa memberi efek jera, sesuai dengan situasi 

dan kondisi masyarakat. 

Penerapan bentuk-bentuk hukuman hadd dan 

hukuman ta'zir secara benar tegas, dan 

sungguh-sungguh dengan memerhatikan 

aturan, ketentuan dan syarat-syarat yang ada, 

serta memerhatikan dan mempertimbangkan 

secara seksama keterpautan dan perbedaan 

antara faktor-faktor yang mengharuskan 

hukuman hadd dan faktor-faktor yang 

mengharuskan hukuman ta'zir, semua itu 

bisa membawa kepada terciptanya 

masyarakat yang baik, aman, tenteram dan 

kondusif serta mampu mengatasi fenomena 

kriminalitas secara bertahap. 

            

 

 

 

Jum’at, 11 Desember 2020 



 

 

  

PENJARA ATAU RUMAH ?? 

 

 

 

 

 

enurut Undang-Undang No. 12 

tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, Lembaga 

Pemasyarakatan yang 

selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah 

lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut 

dengan istilah penjara. 

Lembaga Pemasyarakatan 

merupakan Unit Pelaksana Teknis di 

bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan 

bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya 

masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih 

berada dalam proses peradilan dan belum 

ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. 

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan 

narapidana dan tahanan di lembaga 

pemasyarakatan disebut Petugas 

Pemasyarakatan, atau biasa kita kenal sebagai 

sipir Penjara. 

Lembaga Pemasyarakatan atau kita lebih 

mengenalnya dengan kata Penjara umumnya 

memiliki fasilitas yang sederhana. Pada 

dasarnya, para tahanan atau warga binaan harus 

diperlakukan sama untuk menghindari 

kecemburuan di antara sesama tahanan karena 

masalah sepele bisa menimbulkan perkelahian 

antar sesama tahanan dan tidak jarang sampai 

menimbulkan korban jiwa. Bahkan para tahanan 

bisa nekat membunuh sipir tahanan atau penjara 

dan membakar juga penjaranya. Itulah yang 

melandasi pikiran untuk mempersamakan setiap 

tahanan. 

Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan (yang diatur juga dalam 
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PP No.28/2006 Jo PP No.99/2012 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP), hak dan 

kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan adalah 

sebagai berikut: 

Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

1. Menjalankan ibadah menurut 

agama /keyakinannya. 

2. Menerima makanan /minuman 

yang sehat menurut menu yang 

telah ditetapkan. 

3. Menerima perawatan dari 

pemerintah. 

4. Menerima kunjungan dari 

Penasehat hukum, keluarga 

/Handai tolan. 

5. Menerima perlindungan hukum. 

6. Sepanjang tidak ditetapkan lain, 

setiap Warga Binaan 

Pemasyarakatan berhak untuk 

memperoleh remisi, memperoleh 

Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan 

Cuti Bersyarat (CB), memperoleh 

Asimilasi, memperoleh 

Pembebasan Bersyarat (PB). 

Kewajiban Warga Binaan 

Pemasyarakatan 

1. Wajib dan taat mengikuti program 

pembinaan yang diberikan oleh 

petugas. 

2. Berkelakuan baik dan sopan 

didalam Lembaga 

Pemasyarakatan baik sesama 

Warga Binaan Pemasyarakatan 

maupun kepada Petugas . 

3. Memberikan jawaban yang sopan 

bila ditanya oleh petugas. 

4. Memelihara kebersihan dan 

keindahan dilingkungan kamar / 

Bloknya serta memelihara barang 

inventaris yang dipinjamkan 

kepadanya. 

5. Wajib bekerja. 

Hak yang didapatkan WBP tentunya berkaitan 

dengan fasilitas yang seharusnya berada di 

Lapas. Fasilitas yang harus ada yaitu: 

1.. Tempat ibadah 

2.  Peralatan makan dan minum 

Fasilitas kesehatan seperti klinik atau rumah 

sakit 

1. Tempat Kunjungan 

2. Fasilitas Olahraga 

3. Fasilitas kesenian 

4. Fasilitas unuk bekerja 

Fasilitas-fasilitas yang ada dalam Lapas harus 

mengacu pada hak-hak WBP sesaui dengan UU 

No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Selain dari fasilitas diatas tentunya setiap 

Narapidana juga mendapatkan sel nya masing-

masing. Namun, karena banyaknya penghuni 

Lapas membuat sel-sel tersebut yang harusnya 

dihuni 4 orang kini bisa menjadi 8-10 orang.  

Namun bagaimana jika Lapas justru 

memiliki fasilitas yang layaknya berada di hotel 

atau bahkan rumah pribadi? 

Tahanan yang mendapat fasilitas khusus 

biasanya hanya tahanan yang berkebutuhan 

khusus, misalnya tahanan berkebutuhan khusus 

karena faktor fisik biasanya ditempatkan ke 

dalam kamar khusus di dalam Lapas. Jadi jika 

ada tahanan yang mendapatkan fasilitas khusus 

tanpa adanya dasar faktor fisik maka mustahil 

mendapatkan fasilitas khusus tanpa ada 

keterlibatan oknum pejabat di RUTAN atau 

LAPAS. Sehingga, jika ada fasilitas khusus di 
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luar kesehatan dan alasan fisik, yang pertama 

diminta pertanggungjawabannya adalah pejabat 

RUTAN atau LAPAS itu sendiri. 

Kemudian jika terbukti bahwa pemberian 

fasilitas itu karena suap, tahanan, narapidana atau 

keluarganya yang memberikan suap kepada 

oknum pejabat akan diminta 

pertanggungjawaban hukum karena telah 

memberikan suap dan akan dihukum bersama-

sama dengan si oknum pejabat yang disuap. 

Faktanya justru salah satu Lapas terkenal 

dengan istilah Lapas mewah di Indonesia. Siapa 

yang tidak tau Lapas Sukamiskin? Lapas bagi 

para Narapidana Kasus Korupsi yang justru 

memberikan fasilitas layaknya berada di hotel, 

dengan adanya AC, kloset duduk , kulkas, 

bahkan sampai barang-barang elektronik seperti 

handphone dan laptop. 

Pada 2018 lalu, KPK mencokok Kepala Lapas 

Sukamiskin Wahid Husein beserta seorang staf, 

Hendry Saputra, narapidana tindak pidana umum 

Andri Rahmat, dan narapidana korupsi Fahmi 

Darmawansyah. Penangkapan tersebut Sekaligus 

membongkar kasus transaksi suap antara 

narapidana kasus korupsi dan pejabat di lapas. 

Transaksi itu diduga agar narapidana 

mendapatkan fasilitas mewah selama mendekam 

disel. 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) Laode M Syarif mengungkapkan, tarif 

untuk mendapatkan fasilitas mewah dalam sel 

narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa 

Barat itu sekitar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta. 

Kemewahan tersebut terekam dalam 

inspeksi mendadak yang dilakukan petugas 

Kemenkum HAM di Sukamiskin pada Minggu, 

22 Juli 2018 bersama salah satu program televisi 

“Mata Najwa”. Di sel tahanan yang dihuni 

pengacara kondang OC Kaligis, yang terjerat 

kasus suap hakim di Medan, Sumatera Utara, 

tampak kamar mandi yang sudah berbalut 

keramik yang dilengkapi shower dan kloset 

duduk. Kasur tempat Kaligis beristirahat pun 

terlihat empuk. Belum lagi aneka gadget yang 

terserak di meja kecil dekat tempat tidurnya. 

Ombudsman menemukan bahwa di Lapas 

Sukamiskin ukuran sel Setya Novanto/SN 

(terpidana korupsi) lebih luas dibandingkan sel 

lainnya. ICJR menilai telah terjadi diskriminasi 

perlakukan napi dalam sistem pemasyarakatan, 

disebabkan secara keseluruhan Lapas dan Rutan 

di Indonesia mengalami kelebihan beban hampir 

100%, sehingga apa yang didapatkan SN tidak 

dirasakan oleh napi lain di seluruh Indonesia.  

Dalam catatan Institute for Criminal 

Justice (ICJR), sejak ditetapkan Lapas 

Sukamiskin pada 2012 sampai dengan 2017, 

tidak diperoleh  gambaran jelas seperti apa 

pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi 

yang diwacanakan oleh Pemerintah. Bahkan 

pengawasan lebih ketat yang dijanjikan 

pemerintah terbantahkan dengan temuan dari 

berbagai investigasi di Lapas tersebut . 

ICJR menilai bahwa pada dasarnya, di 

Lapas Sukamiskin adalah model Lapas yang 

cukup baik dan ideal bagi tempat 

pemasyarakatan. ICJR mendukung kondisi 

Lapas yang memenuhi standar minimum 

layanan, dengan catatan bahwa kondisi itu juga 

bisa diterapkan ke semua Lapas di seluruh 

Indonesia. Kondisi standar layanan yang buruk 

bagi narapidana akan melanggar hak-hak dasar 

narapidana. Masalahnya, khusus di Lapas Suka 

Miskin, kondisi tersebut hanya dapat diakses 
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bagi penghuni Lapas yang mampu atau kaya. 

Umumnya narapidana kasus dalam Korupsi 

memiliki kemampuan lebih dibandingkan 

narapidana lainnya. 

Kondisi itu menunjukkan bahwa apa yang ada 

dalam Lapas Suka Miskin dapat menimbulkan 

praktik diskriminasi. Karena seluruh fasilitas dan 

suasana kondusif tersebut “difasilitasi” oleh 

penghuni yang mampu bukan oleh pemerintah. 

Pemerintah pada dasarnya kesulitan untuk 

memastikan bahwa seluruh penguni Lapas di 

Indonesia dapat menikmati layanan sebagaimana 

dalam Lapas Sukamiskin. Ini karena Indonesia 

memiliki angka penghuni Lapas yang tidak 

sebanding dengan fasilitas dan anggara
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KEGIATAN HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  

( HMJ-HPI PERIODE 2019/2020 ) 

1. Rapat Kepengurusan HMJ-HPI  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Rapat kepengurusan ini agenda yang selalu dilaksanakan dalam HMJ-HPI dalam  

                         Melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya, serta mengkontrol dan evaluasi bagaimana  

                         Kegiatan yang telah dilakukan serta penyelesaian masalah untuk mendapatkan solusi 

 

 

 

 

    

 

Jum’at, 11 Desember 2020 



PRESTASI HUKUM PIDANA ISLAM 

 

1. Wisuda  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wisudawan terbaik dan pertama dari hukum pidana islam yaitu Herlina Safitri, S.H selaku wisudawan terbaik pertama dan Miska Sahri Hasibuan,   S.H selaku  

wisudawan terbaik kedua dalam wisuda yang ke XXXIX IAIN Padangsidimpuan Tahun 2020.  

 

 

 

Jum’at, 11 Desember 2020 



2. Kejuaraan Perlombaan  

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa semester 3, 5 mengikuti perlombaan Qiyamul Lughah yang dimana memenagkan perlombaan baik juara 1 ataupun juara 3 dalam bidang tertentu 

seperti debat hukum, tennis meja dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Jum’at, 11 Desember 2020 



 

Menerima karya pembaca baik berupa artikel, opini, pantun, puisi, pidato, dan cerita. Karya yang dikirim adalah karya orisinal penulis, dan tulisan 

menjadi tanggung jawab penulis. Kirim karya tulis ke alamat: 

 Email : sarielida05@gmail.com 

 Fb :Elida Sari Harahap 

 Instagram :hmj_hpi_iainpadangsidimpuan 

 whatsApp :0823-6201-3402 

 

nb: Karya Dikirim Dengan Mencantumkan Nama, institusi, Pekerjaan, Dan Nomor Hp atau whatsApp 

 

Susunan Redaksi  :  Penanggung Jawab : Rabiyatul Adawiyah Harahap  Redaktor : Elida Sari harahap  Penyunting Akhir : Fitra Amalia 

Siregar Desain Grafis : Rahman Zulfadli Lubis  Fotografer : Indah Adelina Harahap  Sekretariat : Pengurus HMJ-HPI Periode 2019/2020. 

Pembuat Artikel : Riska Harnysah Harahap, Indah Adelina Harahap 
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Alamat Redaksi : JL. T. Rijar Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan, Kode Pos:  22733 
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