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dinyatakan positif Covid-19
pada Kamis (22/10). Hasil ter-
sebut diketahui berdasarkan
pemeriksaan yang dilakukan
Laboratorium Pusat Diag-
nostik dan Riset Penyakit In-
feksi FK Unand.

”Saya dinyatakan positif
Covid-19 itu pada hari Kamis
lalu. Saya dihubungi oleh pi-
hak Laboratorium FK Unand
bahwasanya saya dinyatakan
positif Covid-19,” jelasnya.
Setelah dinyatakan positif
Covid-19, dirinya memilih
untuk melakukan isolasi
mandiri di rumah.

Ketua Ikatan Jurnalis Te-
levisi (IJTI) Pengurus Daerah
(Pengda) Provinsi Sumbar itu
menceritakan, sebelum din-
yatakan positif Covid-19, dia
sempat mengalami demam
setelah melakukan peliputan
aksi demonstrasi penolakan
terhadap Undang-undang
(UU) Cipta Kerja (Ciptaker)
di kantor DPRD Provinsi
Sumbar.

”Jadi memang waktu me-
liput demo itu kan cuaca hu-
jan, sempat mengalami de-
mam dan kurang enak badan
setelah liputan demo itu,”
ungkapnya.

Awalnya, dia berpikir ha-
nya demam biasa karena me-
liput dalam kondisi cuaca hu-
jan. Kemudian, dia memu-
tuskan untuk berobat ke dok-
ter dan memilih istirahat di
rumah. Setelah berobat ke
dokter, kondisi tubuhnya be-
rangsur membaik. Namun,
untuk memastikan apakah
dirinya terinfeksi virus Covid-
19 atau tidak, John memutus-
kan untuk melakukan tes
swab.

”Saya melakukan tes
swab itu pada hari Rabu lalu,
dan hasilnya keluar keesokan
harinya dan dinyatakan posi-
tif Covid-19,” ujarnya.

Meskipun dinyatakan
positif Covid-19, kondisi John
saat ini menurut pemerik-
saan dari dokter menunjuk-
kan bahwa kondisi dirinya
saat ini sudah hampir men-
capai kesembuhan. ”Jadi kata
dokter, CT saya itu sudah 34,
itu artinya sudah menuju
kesembuhan. Saya diperkira-
kan terinfeksi virus Covid-19
dari beberapa waktu lalu,” je-
lasnya.

Saat ini kondisi John su-
dah lebih baik dan masuk
dalam kategori OTG. Sejak tes
swab pertama yang dinyata-
kan positif Covid-19, John te-
lah melakukan tes swab lagi
pada hari Selasa (28/10) di
Puskesmas Dadok Tunggul-
hitam. ”Tes swab terakhir itu
untuk mengetahui apakah
saya masih positif Covid-19
atau sudah negatif. Jadi seka-
rang saya tinggal menunggu
hasilnya,” ujarnya.

Selama menjalani isolasi
mandiri di rumah, John men-
ceritakan, dia tinggal terpisah
dengan istri dan anak yang
negatif Covid-19 meskipun
masih tetap di dalam rumah.
Untuk menghilangkan kebo-
sanan dan tidak berkepanja-

Inisiasi Wawancara Virtual, Kumpulkan...
Sambungan dari hal. 1 ngan memikirkan Covid-19,

dia mengaku banyak meng-
habiskan waktu dengan
membaca berbagai macam
buku dan sering menonton
televisi yang mengundang
gelak tawa.

”Ya kalau terus dipikir-
kan masalah Covid-19 ini,
maka akan timbul rasa takut
dan khawatir dan membuat
imun tubuh jadi turun,” je-
lasnya. Selain itu, ia menga-
ku beruntung lantaran ting-
gal di kompleks perumahan
yang para tetangganya sa-
ngat peduli dengan kondisi
dirinya meskipun terinfeksi
virus Covid-19.

Hampir setiap hari ada
saja tetangga yang memberi-
kan makanan, obat-obatan,
dan lainnya kepada dirinya.
Meskipun dalam hal kebutu-
han hidup, John masih bisa
mencukupinya. ”Kan bisa
memanfaatkan aplikasi ojek
online untuk beli makanan,
namun yang luar biasanya
tetangga sangat peduli
membantu memberikan
makanan yang kadang di-
gantung di pagar rumah,”
ungkapnya.

Perhatian tidak hanya da-
tang dari lingkungan tempat
tinggal, tapi juga teman-te-
man penyitas Covid-19 atau
yang dulu pernah positif Co-
vid-19. Ternyata, juga saling
peduli dengan rekan-rekan
yang positif Covid-19.

”Banyak teman-teman
yang dulunya positif Covid-
19 dan telah sembuh meng-
hubungi saya. Selain menye-
mangati, mereka juga mem-
berikan saran serta tips ba-
gaimana menghadapi Covid-
19,” ujarnya. Semua perha-
tian itu menjadi penyema-
ngat dan motivasi tambahan
bagi John, agar bisa sembuh
dari Covid-19 dan beraktivi-
tas kembali seperti sediakala.

Inisiasi Wawancara
Virtual

Sebagai salah satu profe-
si yang bekerja di garda terde-
pan dalam penanganan Co-
vid-19, wartawan rentan teri-
nfeksi virus Covid-19 baik
dari narasumber maupun
penyebaran di lokasi liputan.
Untuk mengantisipasi pe-
nyebaran virus Covid-19 an-
tara wartawan dan narasum-
ber, John bersama beberapa
rekan wartawan lainnya me-
nginisiasi wawancara secara
virtual dengan menggunakan
aplikasi Zoom Meeting.

Wawancara secara virtual
mulai dilakukan pada bulan
Maret 2020, tepatnya ketika
pandemi Covid-19 mulai ma-
suk dan merebak di Sumbar
khususnya Kota Padang. ”Tu-
juan wawancara virtual ini
yakni, agar antara kita seba-
gai wartawan dan narasum-
ber bisa memberikan rasa
nyaman bagi keduanya dan
mengurangi risiko tertular vi-
rus Covid-19,” jelasnya.

Bahkan di beberapa ke-
sempatan dirinya pernah
menegur salah seorang kepa-
la daerah yang tetap menye-
lenggarakan konferensi pers
dengan wartawan secara ta-
tap muka. ”Dan Alhamdulil-

lah, akhirnya apa yang kami
tegur didengarkan oleh kepa-
la daerah itu dan tidak lagi
menyelenggarakannya kon-
ferensi pers secara tatap
muka,” ujarnya.

Sampai saat ini kegiatan
wawancara secara virtual
masih tetap dilakukan. Ba-
nyak webinar-webinar yang
membahas penanganan Co-
vid-19 yang juga dikawal
dalam wawancara virtual itu.
”Sebenarnya, dengan mener-
apkan wawancara secara vir-
tual, kita sudah membantu
dan mendukung pemerintah
dalam pemutusan rantai
penularan virus Covid-19,”
sebutnya.

Terakhir, John mengim-
bau kepada rekan-rekan war-
tawan untuk tetap memper-
hatikan dan menerapkan pro-
tokol kesehatan Covid-19 ke-
tika sedang melakukan pe-
liputan. ”Sedangkan orang
yang sudah menerapkan pro-
tokol kesehatan Covid-19 ke-
tat masih saja tertular virus
Covid-19, apalagi yang abai,
apalagi kita selalu berhada-
pan dengan banyak orang,”
ujarnya. Dia juga berpesan
agar wartawan lebih memper-
hatikan dan memperdulikan
kesehatan, karena tidak ada
berita yang seharga nyawa.

Donasi lewat WAG
Sosok lainnya yang ikut

berpartisipasi dalam pena-
nganan, pencegahan, pen-
gendalian, dan pemutusan
rantai penularan virus Covid-
19 di Provinsi Sumbar adalah
Dosen Fakultas Ekonomi
(FE) Universitas Andalas
(Unand), Dr Sari Lenggogeni.

Bersama dengan bebera-
pa orang hebat lainnya, dia
terus berupaya bagaimana
Covid-19 di Sumbar bisa ter-
kendali sehingga dampak
luasnya tidak mempengaru-
hi seluruh sektor kehidupan
masyarakat. Melalui What-
sApp Group (WAG) Kawal
Covid-19 Sumbar, Sari men-
coba menginisiasi diskusi
pembahasan seputar per-
kembangan Covid-19 di
Sumbar melibatkan hampir
seluruh kepala daerah,
DPRD, dokter, rektor, pemim-
pin redaksi (pemred) media
massa, influencer, tokoh aga-
ma, pakar-pakar, dan tokoh
masyarakat Sumbar.

”WAG Kawal Covid-19
Sumbar ini mulai dibuat pa-
da bulan Februari sebelum
Covid-19 masuk ke Provinsi
Sumbar. Jadi jauh sebelum
pandemi ini, kami telah me-
mikirkan bagaimana Covid-
19 ini,” jelasnya.

Pengamat pariwisata itu
mengungkapkan, latar bela-
kang dibuatnya WAG Kawal
Covid-19 Sumbar selain
membahas bagaimana cara
penanganan dan pengenda-
lian Covid-19 bersama para
ahli dan pengambil keputu-
san, tapi juga menyuarakan
aspirasi dari tenaga medis di
rumah sakit (RS) yang mung-
kin tidak diketahui oleh non
medis seperti pemerintah
dan masyarakat.

”Jadi di dalam WAG Ka-
wal Covid-19 Sumbar, semua

Tak Ada Kenaikan Upah Tahun Depan
Sambungan dari hal. 1

Ida mengatakan, pener-
bitan SE ini dilakukan dalam
rangka memberikan perlin-
dungan dan keberlangsu-
ngan bekerja bagi pekerja/
buruh serta menjaga kelang-
sungan usaha. Sehingga, per-
lu dilakukan penyesuaian ter-
hadap penetapan upah mini-
mum pada situasi pemulihan
ekonomi di masa pandemi
Covid-19.

”Ini jalan tengah yang ha-
rus diambil oleh pemerintah
dalam kondisi yang sulit dan
tidak mudah,” tuturnya ke-
marin (27/10).

Dia menegaskan, pener-
bitan SE tersebut juga berda-
sarkan kajian yang dilakukan
secara mendalam oleh De-
wan Pengupahan Nasional
(Depenas) terkait dampak
Covid-19 terhadap pengupa-
han. Karena tak bisa dipung-
kiri, pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi per-
ekonomian dan kemampuan
perusahaan dalam memenu-
hi hak pekerja/buruh. Terma-
suk dalam membayar upah.

Di samping itu, lanjut dia,
pemerintah tetap memper-
hatikan kemampuan daya
beli para pekerja melalui sub-
sidi gaji/upah. ”Sesungguh-
nya bantalan sosial sudah
disediakan oleh pemerintah.

Jadi pemerintah tidak begitu
saja menetapkan itu karena
ada beberapa langkah yang
sudah dilakukan,” paparnya.

Senada, Sekjen Kemente-
rian Ketenagakerjaan (Keme-
naker) Anwar Sanusi menga-
takan, penetapan upah mini-
mum 2021 dilakukan setelah
memperhatikan masukan
dari semua pihak. Termasuk
pekerja dan pengusaha. ”Ti-
dak ada kenaikan, tidak ada
penurunan,” ujarnya ditemui
usai 18th Senior Labour Offi-
cials Meeting Plus Three
(SLOM+3).

Disinggung soal usul De-
penas sebelumnya agar peru-
sahaan tidak terdampak te-
tap menaikkan upah mini-
mum tahun depan, Anwar
mengaku, agak susah men-
cari mana perusahaan yang
terdampak dan tidak. Kare-
nanya, untuk sementara dite-
tapkan tak ada kenaikan
maupun penurunan upah di
tahun depan.

”Penetapan upah mini-
mum ini pertimbangannya ti-
dak gampang. Apalagi istilah-
nya dalam mengejar kebija-
kan dualistic ya, ada perbeda-
an pasti menimbulkan kom-
pleksitas lain,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini pa-
ling penting adalah mencip-
takan kondisi yang kondusif
terlebih dahulu. sehingga,
ekonomi bisa bangkit dan

upah minimum dapat me-
nyesuaikan. ”Tak bisa dilupa-
kan, kita ada bantalan sosial
yang diberikan pada pekerja
untuk menghadapi masa
pandemi ini,” katanya.

Terpisah, Menteri Keua-
ngan Sri Mulyani Indrawati
menyebut, kebijakan peme-
rintah yang tidak menaikkan
UMP adalah instrumen yang
digunakan agar kondisi sektor
usaha tidak semakin terpuruk.
Dengan Tidak adanya kenai-
kan UMP diharapkan juga bisa
meminimalisir potensi PHK
kepada buruh/karyawan.

”Ini harus jadi perhatian,
ini berarti sektor usaha masih
dalam situasi yang sangat ter-
tekan dan masyarakat juga
tertekan. Sehingga, kita harus
bisa sama-sama menjaganya
agar bisa pulih dengan tidak
menimbulkan trigger yang
berdampak pada yang lain
(PHK),” ujarnya melalui video
conference, kemarin (27/10).

Selain itu, inflasi yang no-
tabene menjadi salah satu
komponen dalam penghitu-
ngan upah saat ini berada da-
lam tren yang rendah. Inflasi
yang rendah mengindikasi-
kan daya beli atau konsumsi
masyarakat yang juga rendah.

Namun, Ani menekankan
bahwa pemerintah akan tetap
berupaya memperbaiki daya
beli masyarakat. Hal itu di-
lakukan dengan terus meng-

gelontorkan belanja pemerin-
tah melalui bansos yang di-
harapkan menjadi bantalan
bagi masyarakat agar bisa
menggenjot konsumsi.

Dia memerinci, keseluru-
han belanja pemerintah pada
2020 yang berhubungan de-
ngan bansos mencapai lebih
dari Rp 220 triliun. ”Itu ada-
lah untuk berbagai macam
bantuan langsung kepada
masyarakat, yang diharapkan
bisa membantu daya beli.
Termasuk bantuan gaji kepa-
da mereka yang berpendap-
atan di bawah Rp 5 juta,” te-
rang dia.

Mantan direktur pelaksa-
na Bank Dunia itu juga tak
ingin ada kebijakan pemerin-
tah menyebabkan banyak
perusahaan semakin lemah.
Sebab, jika sektor usaha terus
terpuruk maka buruh/kar-
yawan yang akan merasakan
dampak dari kemungkinan
PHK.

”Ini kita cari titik balance-
nya dari pemerintah meng-
gunakan berbagai instru-
men. Instrumen UMP atau
upah minimum satu hal, tapi
pemerintah menggunakan
banyak sekali anggaran un-
tuk perlindungan sosial da-
lam rangka mengkompensa-
si dan membantu daya beli
masyarakat,” tutur Ani.

Terpisah, Wakil Ketua De-
penas Adi Mahfudz mengata-

kan, SE tentang penetapan
upah minimum itu ditandata-
ngani Menaker Senin (26/10)
sekitar pukul 22.00 WIB sete-
lah rapat tim kerja Depenas.
Dia sendiri mengaku, rapat
malam itu tak lagi membahas
persoalan upah minimum
2021. Melainkan, RPP Pe-
ngupahan UU Ciptaker. ”Dan
belum sampai perihal Upah
Minimum,” katanya.

Mengenai rekomendasi
Depenas yang tidak diako-
modir soal kenaikan upah di
perusahaan yang tidak ter-
dampak pandemi, Adi meng-
ungkapkan, bahwa hal terse-
but diserahkan kepada me-
kanisme bipartite. Yakni, di-
lakukan langsung antara pe-
ngusaha dan pekerja di peru-
sahaan tersebut.

Sayangnya, cara tersebut
menurut Presiden Konfed-
erasi Serikat Pekerja Indone-
sia (KSPI) Said Iqbal, upaya
tersebut bukan untuk kenai-
kan upah minimum tapi un-
tuk kenaikan upah berkala ta-
hunan karyawan tetap. Dia
menjelaskan, bahwa peneri-
ma upah minimum adalah
buruh yang bermasa kerja
kurang dari 1 tahun, status
karyawan kontrak, dan kenai-

kannya diputuskan pemerin-
tah. ”Sedangkan kenaikan
upah berkala berdasarkan
perundingan buruh dan ma-
najemen untuk karyawan te-
tap bermasa kerja diatas 1 ta-
hun,” paparnya.

Karenanya, gubernur
menjadi harapan satu-satu-
nya para pekerja/buruh. Di-
harapkan, gubernur memu-
tuskan upah minimum pro-
vinsi dengan mempertim-
bangkan kondisi para peker-
ja/buruh yang sangat terdam-
pak pada masa pandemi ini.

Dia mengatakan, guber-
nur memiliki kewenangan
untuk menetapkan upah mi-
nimum di luar SE Menaker.
”Karena SE bukan hukum
mengikat. Boleh diikuti, boleh
tidak,” ungkapnya.

Menurutnya, pekerja/bu-
ruh paham bila pengusaha
memang sedang susah. Tapi
buruh jauh lebih susah. Ka-
renanya, pemerintah diha-
rapkan bisa bersikap lebih
adil dengan tetap menaikkan
upah minimum 2021. Na-
mun, bagi perusahaan yang
tidak mampu diberikan ke-
sempatan untuk dapat me-
lakukan penangguhan de-
ngan tidak menaikan upah

minimum. Itu pun dilakukan
setelah berunding dengan
serikat pekerja dan lapor Ke-
menaker.

”Jangan dipukul rata se-
mua perusahaan tidak mam-
pu. Faktanya di tahun 1998 pun
tetap ada kenaikan upah mini-
mum untuk menjaga daya beli
masyarakat,” tegasnya.

Iqbal sendiri sangat me-
nyesalkan keputusan menaker
ini. Menaker dinilai tidak me-
miliki sensitivitas terhadap na-
sib buruh dan hanya meman-
dang kepentingan pengusaha
semata. ”Yang jadi pertanyaan
lagi, apakah presiden sudah
mengetahui keputusan mena-
ker ini? Atau hanya keputusan
sepihak Menaker?” ujarnya.

Iqbal menegaskan, dengan
keluarnya surat edaran ini ma-
ka aksi perlawanan buruh akan
semakin mengeras. Bukan ha-
nya  penolakan UU Cipta Kerja
tapi juga penolakan tidak ada-
nya kenaikan upah minimum
2021. Buruh akan melakukan
aksi nasional besar-besaran di
24 provinsi pada 2, 9, dan 10
November yang diikuti ratusan
ribu buruh di Mahkamah Kon-
stitusi, Istana, DPR RI, dan di
kantor Gubernur di seluruh In-
donesia. (mia/dee/jpg)

ngan sekolah, kursus, pelati-
han, hingga berorganisasi akan
menempa tiap peribadi men-
jadi sosok tangguh dalam ke-
pemimpinan,” jelas Nevi.

Politisi PKS perempuan ini
menekankan bahwa yang pa-
ling penting adalah bagaimana
mempertahankan sikap dan
kualitas diri kita dengan me-
megang teguh kejujuran, soli-
daritas, empati dan saling to-
long menolong dalam bingkai
gotong royong.

Ia menyampaikan kepada
forum anak-anak muda Mi-
nang ini untuk memperkuat
kiat kiat menjadi pemimpin
integritas di masa depan de-
ngan mencontoh sifat rasul
SAW yakni, shidiq (jujur), ta-
bligh (menyampaikan atau
pandai berkomunikasi), ama-
nah (dapat dipercaya) dan fa-
thonah (cerdas).

”Barangsiapa yang me-
ngerjakan amal-amal saleh,
baik laki-laki maupun wanita
sedang ia orang yang beriman,
maka mereka itu masuk ke da-

Nevi Paparkan Peran
Politik Perempuan PKS

Padang, Padek—Pada acara
Grand Launching Minang Yout
Forum yang mengusung tema
”Mewujudkan Mimpi Anak-
anak Muda”, Anggota DPR RI
asal Sumbar II, Nevi Zuairina
bicara tentang integritas yang
selalu menjadi pegangan un-
tuk menyempurnakan persia-
pan anak-anak muda zaman
sekarang untuk menjadi
pemimpin bangsa di masa da-
tang.

Nevi juga memberikan
contoh berbagai kiprah kaum
perempuan di dunia politik
yang ia lakukan secara pribadi
maupun yang juga diperankan
rekan-rekannya. Banyak kiprah
perempuan PKS termasuk di-
rinya dari sisi advokasi masya-
rakat, peran legislasi, peran me-
nyusun anggaran negara hing-
ga pengawasan semua sektor
kinerja pemerintah yang telah
dibiayai negara.

”Anak-anak muda seka-
rang harus memulai untuk me-
ningkatkan kepercayaan diri-
nya dalam segala aktivitas ter-
masuk latihan berorganisasi
dan bermasyarakat. Ini akan
sangat membantu ketika terjun
di dunia politik akan menemui
berbagai hal yang mirip-mirip
organisasi anak muda, mulai
dari jenjang sekolah hingga
perguruan tinggi atau dari
tingkat RT hingga nasional.
Tentunya, kepercayaan diri ini
perlu diimbangi dengan pe-
ningkatan kapasitas penge-
tahuan dan keterampilan. De-

lam surga dan mereka tidak di-
aniaya walau sedikit pun,” kutip
Nevi.

Anggota Fraksi PKS ini
merujuk dari apa yang sudah ia
kerjakan sebagai politisi pe-
rempuan, bahwa berpolitik
bagi perempuan adalah bagi-
an dari amal sholehnya sebagai
anggota masyarakat dalam
upaya memperhatikan urusan
ummat dari semua bidang, ser-
ta menumbuhkan kesadaran
akan hak dan kewajiban se-
bagai warga negara untuk dip-
ilih dan memilih.

Ia mengatakan, bahwa se-
tiap perempuan memiliki po-
tensi diri yang hendaknya sela-
lu dipupuk, serta ditingkatkan
melalui pendidikan dan bela-
jar dari pengalaman, sebagai
modal dasar dalam melaksan-
akan semua peranannya mu-
lai dari spiritualnya, intelektu-
alnya, moralnya, fisiknya hing-
ga amal atau operasionalnya.
Ketika Semua mengalami per-
baikan secara norma, maka pe-
ran-peran politik yang dijalan-
kan akan mendapati manfaat
yang mampu disebarkan ke
seluruh masyarakat.

”Jangan sekali-kali meng-
gantungkan keberhasilan ke-
pada orang lain. Keberhasilan
harus kita raih sendiri. Bahkan
frame yang harus di bangun
adalah, bagaimana kita menca-
pai keberhasilan agar mampu
memberi manfaat sebesar-be-
sarnya untuk masyarakat ba-
nyak,” ujar Nevi. (a)

Nevi Zuairina

unsur masuk dan ada di da-
lamnya sehingga segala teori
penanganan Covid-19 bisa
langsung dipraktikkan,’ ung-
kapnya.

Sebelumnya Sari menye-
butkan, kegiatan WAG Kawal
Covid-19 Sumbar itu dimulai
dari WAG Top 100, di mana
anggota grup itu secara ber-
sama-sama mengumpulkan
donasi yang diberikan kepa-
da alat kesehatan dan alat
perlindungan diri (APD) ke-
pada RS-RS yang membutu-
hkan pada saat itu.

”Waktu itu terkumpul do-
nasi sebesar Rp 300 juta. Pada
saat itu APD sangat mahal se-
perti masker N95, kemudian
APD itu sangat sulit dite-
mukan,” tuturnya. Waktu tiu
yang paling membutuhkan
adalah Laboratorium FK
Unand yang sebelum dires-
mikan oleh pemerintah pusat
untuk bisa melakukan tes
swab PCR secara mandiri.

Dalam WAG Kawal Co-
vid-19 Sumbar itu segala
pembahasan, rencana, dan
teori untuk penanganan Co-
vid-19 dibahas yang kemudi-
an direalisasikannya dan di-
praktikkan oleh pengambil
kebijakan. ”Contohnya se-
perti penerapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB)
di Provinsi Sumbar, dan be-
berapa kebijakan dalam
rangka pengendalian Covid-
19 di Sumbar,” katanya.

Di samping itu, pemim-
pin media dan influencer
yang tergabung dalam WAG
Kawal Covid-19 Sumbar juga
turut berpartisipasi dalam
mempublikasikan informasi,
kebijakan, dan diskusi yang
dibahas dalam WAG itu.

Sari menambahkan, ke-
bijakan lainnya yang dihasil-
kan dari pembahasan dan
diskusi di WAG Kawal Covid-
19 adalah kebijakan swab
massal bagi pelaku industri
kuliner di Kota Padang. ”Se-
mua itu dilakukan sebagai
upaya dalam pencegahan
dan pengendalian kasus po-
sitif Covid-19 yang sudah
merusak dan menganggu se-
gala lini kehidupan masyara-
kat,” ujarnya.

Poin penting yang bisa
diambil dari WAG Kawal Co-
vid-19 Sumbar itu adalah ba-
gaimana semua orang saling
bersinergi dalam penanga-
nan kasus positif Covid-19.
”Jadi kami di dalam WAG itu
saling berkoordinasi satu
sama lain untuk mencari so-
lusi dan cara bagaimana pe-
nanganan Covid-19 di Sum-
bar,’ jelasnya.

Di momen Sumpah Pe-
muda, Sari mengajak genera-
si muda Sumbar untuk bersa-
ma-sama menjadi agent of
change atau agen perubahan
ke pola kehidupan yang disi-
plin dalam menerapkan pro-
tokol kesehatan Covid-19.

”Terlepas dari percaya
atau tidak terhadap Covid-19
ini, seharusnya generasi mu-
da harus menjadi contoh ke-
pada masyarakat bagaimana
hidup disiplin dengan meng-
gunakan protokol kesehatan
Covid-19,” tukasnya. (***)

Pembelajaran Online Tetap
Diterapkan Pascapandemi

Padang, Padek—Penerapan
konsep merdeka belajar saat
pandemi Covid-19 diyakini
ke depannya berujung pada
pencapaian smart campus.
Bahkan, konsep belajar da-
ring seperti sekarang ini juga
bakal tetap digulirkan biar-
pun pandemi ini berakhir.

Hal ini dikemukan Prof
Dr Ir Marsudi Kisworo IPU
Penulis Buku ”Revolusi Me-
ngajar” dan Komisaris PT Tel-
kom Indonesia (Indonesia)
sewaktu menjadi narasum-
ber dalam The 3rd Interna-
tional Coference on Edu-
cational Development and
Quality Assurance 2020
(ICED-QA III) secara dari via
Convention Hall Unand,
Kampus Limaumanih Pa-
dang, kemarin (27/10).

”Tentunya, lewat mo-
detifikasi-modetifikasi yang
nantinya diatur lebih sem-
purna,” terang Prof Marsudi
dalam seminar internasional
yang dihelat Lembaga Pe-
ngembangan Pendidikan
dan Penjaminan Mutu
(LP3M) Unand itu.

Sambil berseloroh Marsu-
di mengatakan, seandainya ter-
pilih menjadi mendikbud nan-
tinya, dia akan meneruskan ke-
bijakan online/ perkualiahan
daring ini. Dia melihat kebija-

kan membuat perkuliahan ke
arah lebih baik.

”Kita harus harus ako-
modir dan jalanklan smart
campus ini ke depannya. Ma-
hasiswa pun bisa mempunyai
pengalaman belajar lebih, ka-
rena dapat belajar di mana
saja,” kata Marsudi dalam ke-
giatan yang dibuka Wakil Rek-
tor I Unand Prof Dr Mansyur-
din MS didampingi Ketua
LP3M Unand Prof Dr apt Hen-
ny Lucida didampingi Ketua
Pelaksana Kegiatan dr Yose
Ramda Ilhami SpJP.

Ass Prof Chris Roberts The
University of Sidney (Australia)
yang juga menjadi narasumber
dalam seminar ini mengata-
kan, sebaiknya ke depan peni-
laian mahasiswa tidak dipakai
lagi. ”Dengan begitu, kompe-
tensi bisa lebih tercapai, ketim-
bang mahasiswa hanya kejar
nilai. Artinya, kampus pun ha-
rus menampilkan konsep mer-
deka belajar dengan industri
dan komunitas,” terang dia.

Sementara Dr Kiruthika
Raqupathi, National Universi-
ty of Singapore (Singapura)
yang juga menjadi narasumber
lebih menekankan, perlu di-
buat kurikulum mengayomi
semua mahasiswa. Di mana,
proses yang dijalani mahasis-
wa jauh lebih baik, nyaman,
dan tidak diberikan tanggung
jawab yang membuat mereka
tidak mencapai kompetensi.

Di sisi lain, Wakil Rektor I
Unand Prof Dr Mansyurdin MS
mengatakan, lewat seminar in-
ternasional ini bagaimana kini

mesti mengelola proses pendi-
dikan labih terbuka, terutama
dalam hal merdeka belajar. Di
mana, mahasiswa bisa milih
tempat kerja sendiri selama
masa pendidikan. Punya
kurikulum sendiri di semester
akhir. Sehingga, mahasiswa
merasakan dunia kerja lebih
matang,” ucap dia dalam sem-
inar yang juga menghadirkan
narasumber Dr Abdulkhaleq A
Al Qahtani, King Khalid Univer-
sity (Arab Saudi); Prof Rozinah
Jamaludin, Universiti Sains
Malaysia (Malaysia); Serta, Prof
Dr apt Henny Lucida, Univer-
sity Andalas (Indonesia).

Ketua LP3M Unand Prof Dr
apt Henny Lucida mengata-
kan, seminar internasional ini
bertema ”Quality Assurance on
Merdeka Belajar (Giving Stu-
dent More Control over their
Learning Experience)”. Mayori-
tas diikuti dosen Unand pene-
rima hibah dana penelitian tin-
dakan kelas. Hibah ini dituju-
kan untuk memperbaiki me-
tode pembelajaran dengan
mewajibkan mengirimkan vi-
deo peneltian dan prosiding.

”Khusus prosiding nanti-
nya diterbitkan Atlantis Press.
Selain Unand, juga ada peser-
ta dari Universitas Tandulako.
Dengan topik pembahasan,
kampus merdeka, quality as-
surance, metode pembelajaran
berbasis IT imbas dampak
pandemi. Termasuk, bagaima-
na gambaran dunia dunia pen-
didikan setelah dampak koro-
na berlalu,” terang dia. Total pe-
serta sendiri 312 orang. (rdo)

Marsudi: Ada
Penyempurnaan
Nantinya


