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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 

 

 

1. Judul PKM : “Penerapan Larangan Mudik Pada Masa Pandemi Covid-19 

Tahun 2020” 

2. Tim Pelaksana 
 

No Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 

Instansi 

Asal 

Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

1 Yandi Saputera, S.H., M.H Ketua Hukum UNISM 4 Jam/minggu 

2 Kenny Pranata Anggota Hukum UNISM 4Jam/minggu 

 
3. Objek Pengabdian kepada Masyarakat: 

Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Banjarmasin 

4. Masa Pelaksanaan 

Mulai : bulan : Mei tahun : 2020 

Berakhir   : bulan : Mei tahun : 2020 

5. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat: 

Radio Smart Fm, Banjarmasin. 
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6. Mitra yang terlibat : 

Karyawan Radio Smart Fm Banjarmasin yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan 

PkM. 

7. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran: 

a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang larangan mudik pada masa 

pandemi covid-19. 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan mudik. 

 

8. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya yang 

ditargetkan: 

Luaran yang diharapkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: 

Flyers atau poster sebagai promosi kegiatan. 
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RINGKASAN 

 

Kebijakan mudik lebaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) 

menimbulkan polemik. Semula, pemerintah telah mengampanyekan rencana kebijakan “tidak 

mudik - tidak piknik lebaran 2020” sebagai antisipasi penyebaran Covid 19. Rencana larangan 

mudik ini sempat simpang siur sebelum akhirnya pemerintah memutuskan tidak melarang mudik 

lebaran 2020, meski di tengah merebaknya wabah virus corona. Bahkan, Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) sekaligus Menteri Perhubungan Ad 

Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menegaskan tak ada larangan mudik di Lebaran 2020 

dengan tujuan agar roda ekonomi, terutama di daerah, bisa tetap berjalan kondusif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Tampak pro dan kontra terhadap kebijakan mudik lebaran di masa pandemi Covid 19 ini 

tak terhindarkan. Secara umum, pandangan yang pro terhadap kebijakan mudik lebaran 

didasarkan pada alasan ekonomi. Mereka ingin agar aktivitas perekonomian masyarakat tetap 

berjalan. Sementara, pandangan yang kontra terhadap diizinkannya mudik lebaran didasarkan 

pada alasan kesehatan. Mereka melihat potensi penularan virus corona selama mudik lebaran 

sangat dahsyat. Lantas bagaimana kita memahami dan menyikapi polemik kebijakan mudik 

lebaran di masa pandemi corona ini ?. Hal inilah yang akan dibahas pada seminar di radio tentang 

“larangan mudik” memberikan sumbangan pemikiran narasumber langsung kepada pendengar 

radio, juga dengan membuka layanan telp interaktif diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

mengedukasi kepada masyarakat yang mendengar, baik juga menonton pada akun youtube Smart 

FM. 

Sebelum adanya kegiatan ini UNISM juga telah melakukan rangkaian kegiatan yang berinovatif 

diantaranya, pembagian masker kepada masyarakat yang memerlukan, pembuatan hand sanitizer 

yang juga melibatkan mahasiswa UNISM, pembuatan Cairan Disenfektan, membuat inovasi pintu 

gate dengan sensor otomatis untuk penyemprotan disenfektan di kawasan kampus dan yang terbaru 

di Masjid Sabilal Muthadin, semua ini merupakan rangkaian kegiatan UNISM Peduli Covid- 19. 
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

 

 Solusi 

Solusi yang ditawarkan adalah berupa sosialisasi atau himbauan untuk tidak melakukan mudik 

pada masa pandemi covid-19. 

 

 Target 

Target yang ingin dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

adalah sebagai berikut : 

Dari kegiatan ini juga menjadi suatu inovasi dan bentuk pengabdian kepada 

masyarakat dan pendengar melalui radio Smart FM atau menonton melalui Live 

Streaming akun Youtube Smart FM, diharapkan dapat menambah ilmu wawasan 

dalam bidang hukum, pendidikan, ekonomi dan kesehatan mengenai kebijakan 

larangan mudik oleh Presiden dan Peraturan yang ada terhadap percepatan 

penanganan Covid – 19, Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, dan tujuan 

dari talkshow pada Smart FM ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tim, 

mahasiswa, dan dalam pengembangan ilmu terkait aspek yang dibahas, lebih 

mengembangkan penalaran, berkontribusi pada rangkaian kegiatan UNISM Peduli 

Covid -19, dan dapat menjadi media promo UNISM kepada masyarakat luas melalu 

inovasi- inovasi yang mengedukasi 

 Luaran 

Luaran yang diharapkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap larangan mudik pada masa pandemi covid-

19. 
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BAB III 

METODE 

PELAKSANAAN 

 
 Metode Pelaksanaan PkM 

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan yaitu analisis 

kondisi wilayah sasaran, dilanjutkan identifikasi masalah, merencakan intervensi 

dan melaksanakan implementasi dalam mengatasi masalah yang direncakanan 

dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi terkait aturan 

larangan mudik pada masa pandemi covid-19. Media promosi yang digunakan dalam 

kegiatan ini adalah flyers atau poster melalui media sosial. 

 
   Langkah-Langkah dalam Melaksanakan Solusi  

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa Pemberian informasi, edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat di wilayah Banjarmasin tentang aturan larangan mudik pada masa pandemi covid 

- 19. 

 

Berikut penjelasan pelaksanaan setiap kegiatan: 

 
 

NO. WAKTU URAIAN KEGIATAN NARASUMBER DURASI KET 

1. SESI 1 Pembukaan oleh Penyiar 

Radio, penyampaian sekilas 

tentang pembahasan 

talkshow, dan 

memperkenalkan beberapa 

narasumber yang telah 
berhadir 

Moderator (Penyiar 

Radio) 

2 Menit Semua 

narasumber 

standby. 

2.  Penyampaian mengenai 

covid – 19 secara singkat dan 

penyampaian 8 Inovasi 

UNISM 

Ali Rakhman 

Hakim,M.Farm.,Apt 

(Bpk. Ali, Dosen dan 

Dekan pada Fakultas 

Kesehatan, Universitas 

Sari Mulia 

Banjarmasin) 

6 Menit Penjelasan 

langsung oleh 

narasumber, 

dan Chit- Chat 

dengan 

moderator 

agar lebih aktif 

dan tidak 

monoton. 

3.  Adibls tentang Project 

UNISM yang telah 

dilaksanakan (Pembuatan 

Handsanitizers, dan 

pembagian masker) sebagai 

bentuk kepedulian UNISM 
terhadap adanya Covid - 19 

Moderator (Penyiar 

Radio) 

2 Menit Tim Smart FM 

3. SESI 2 Penyampaian mengenai 

himbauan dan peraturan 

Fakhruddin 

Razy,S.H.,M.H 

5 Menit Penjelasan 

langsung oleh 
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  yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah guna 

penanganan Covid- 19 dari 

aspek Hukum Tata Negara 

 

Mengedukasi kepada 

penonton / masyarakat untuk 

memahami dan menjalankan 

himbauan dan peraturan 

tersebut 

(Bpk.Udin, Dosen dan 

Ketua Jurusan pada 

prodi hukum 

Universitas Sari Mulia 

Banjarmasin) 

 narasumber, 

dan Chit- Chat 

dengan 

moderator 

agar lebih aktif 

dan tidak 

monoton 

4. Penyampaian mengenai 

aturan larangan mudik dari 

aspek hukum secara umum 

dan dampaknya pada 

masyarakat 

Yandi 

Saputera,S.H.,M.H 

(Bpk.Yandi, Dosen 

pada prodi hukum 

Universitas Sari Mulia 

Banjarmasin) 

5 Menit Penjelasan 

langsung oleh 

narasumber, 

dan Chit- Chat 

dengan 

moderator 

agar lebih aktif 

dan tidak 
monoton. 

5. SESI 3 Penyampaian mengenai 

pengaruh dari aspek 

ekonomi terhadap dampak 

dari kasus covid – 19 dan 

peraturan- peraturan yang 

telah diberlakukan, termasuk 

larangan Mudik. 

Nadya Novianty 

SE.,MSA.,Ak M (Ibu 

Nadya, Dosen pada 

prodi akuntansi) 

Universitas Sari Mulia 

Banjarmasin 

5 Menit Penjelasan 

langsung oleh 

narasumber, 

dan Chit- Chat 

dengan 

moderator 

agar lebih aktif 

dan tidak 
monoton. 

6.  Penyampaian mengenai 

pengaruh dari aspek 

pendidikan terhadap 

dampak dari kasus covid – 19 

dan efektivitasnya terhadap 

peraturan- peraturan yang 

telah diberlakukan. 

 

Misal : mengedukasi 

pendengar / mayarakat 

dalam hal terkait mudik, 

mahasiswa/i atau pelajar 

yang berada diluar kota 

untuk tidak mudik saat libur 

lebaran. 

Nur Rahmadani, M.Pd 

(Ibu Rahma, Dosen 

pada prodi Pendidikan 

Bahasa Inggris, 

Universitas Sari Mulia 

Banjarmasin) 

5 Menit Penjelasan 

langsung oleh 

narasumber, 

dan Chit- Chat 

dengan 

moderator 

agar lebih aktif 

dan tidak 

monoton. 

7. SESI 4 Sesi Tanya: Moderator (Penyiar 3 Menit Moderator 
  3 pertanyaan (layanan Telp Radio)  yang 
  Interaktif)   menentukan 
  2 pertanyaan dari media   narasumber 
  sosial   yang dapat 
     menjawab 
     pertanyaan. 
     Dengan sistem 
     tampung 5 
     pertanyaan 
     tersebut 

8.  Sesi Jawab: Moderator (Penyiar 5 Menit Penjelasan 
 5 pertanyaan, dijawab Radio) dan  langsung oleh 
 singkat oleh narasumber Narasumber  narasumber, 
    dan Chit- Chat 
    dengan 
    moderator 
    agar lebih aktif 
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     dan tidak 

monoton 
9.  Singkat menyimpulkan hasil Narasumber 5 Menit Penyampaian 

 dari sesi taya jawab dan   singkat sebagai 
 menyimpulkan secara   rekomendasi 
 keseluruhan mengenai hasil   dan himbauan 
 dari talkshow, serta meminta   kepada 
 rekomendasi kepada   masyarakat. 
 narasumber.    

10. 11.00 

WITA 

Closing 

Thanks to Narasumber 

Moderator 1 menit - 

  Adibls tentang Himbauan 

dari UNISM untuk wujud 

kepedulian UNISM terhadap 

adanya Covid – 19 

   

 

 Langkah-langkah dalam Melaksanakan Solusi  

Langkah-langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra tersebut terdiri 

dari beberapa bagian, yaitu: 

a. Persiapan 

Pada tahap persiapan terdiri dari, analisis masalah, penyusunan proposal, pemantapan 

tim dan perijinan koordinasi. 

Analisis Masalah dilakukan yaitu sebelum penyusunan proposal PkM yang akan 

dilakukan. Analisis masalah yang akan dilakukan terdiri dari mengkaji permasalahan 

yang terjadi pada wilayah mitra. 
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Penyusunan Proposal, setelah analisis masalah dilakukan, maka akan dapat 

diidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian dilakukanlah penyusunan proposal 

sebagai gambaran jelas dalam pelaksanaan PkM tersebut. 

Pemantapan Tim, dalam pelaksanaan PkM nantinya akan melibatkan tim yang terdiri 

dari mahasiswa. Pemantapan tim dilakukan berupa kegiatan penyampaian 

pelaksanaan program secara teknis, dan persamaan persepsi tentang program PkM 

tersebut, sehingga tim dapat bekerjasama dengan melaksanakan perannya masing 

masing dan 

tujuan PkM pun terlaksana sesuai dengan capaian target luaran. 

Perijinan dan koordinasi, setelah tim siap, maka koordinasi dapat langsung 

dilaksanakan oleh tim, baik mulai dari pengurusan perijinan sampai dengan koordinasi 

dilapangan terkait pelaksanaan secara teknis. 

 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan PkM terdiri dari implementasi kegiatan dan pegembangan 

serta pemantapan organisasi. 

Implementasi Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberian informasi larangan 

mudik. 

 

c. Monev 

Monev yang akan dilakukan meliputi mengidentifikasi permasalahan yang muncul 

kembali/respon masyarakat dan evaluasi hasil kegiatan dan tindak lanjut program. 
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d. Pelaporan dan Publikasi 

Penyusunan Draf Laporan, dilakukan oleh Tim dengan kesepakatan waktu yang telah 

ditetapkan sesuai dengan sistematika dan kebutuhan yang sudah ada. 

Penulisan Laporan, setelah draf laporan selesai, tim segera menyusun laporan lengkap 

dengan disertai lampiran-lampiran sebagai bukti pelaksanaan kegiatan berupa: surat 

tugas, dokumentasi kegiatan, dan lain-lain. 

 

Pengumpulan laporan, pengumpulan laporan kegiatan tersebut akan diserahkan kepada 

LPMM sebagai laporan kegiatan PkM dan sebagai bukti dokumentasi yang shahih 

sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan PkM tersebut. 

Publikasi kegiatan akan dilaksanakan dengan melakukan publikasi pada jurnal PkM 

Nasional direncanakan pada Jurnal Suaka Insan Mengabdi. 

 

 Waktu dan Tempat 

a.   Tanggal : Selasa, 5 Mei 2020 

b.  Waktu : 10.00 – 11.00 WITA 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 

 

 Anggaran Biaya 
 

No. Uraian Jumlah 

1. Bahan/perangkat penunjang/peralatan/media Rp. 1.500.000,00 

2. Perjalanan Rp. 600.000,00 

3. Konsumsi Rp. 1.500.000,00 

4. ATK Rp. 800.000,00 

5. Lain-lain Rp. 600.000,00 

Jumlah Biaya Rp. 5.000.000,00 

 
Jadwal Kegiatan  

 

Jenis Kegiatan 

Tahun 2020  

 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

a. Persiapan       

Analisis Masalah       

Penyusunan Proposal       

Pemantapan Tim       

Perijinan dan koordinasi       

b. Pelaksanaan       

Implementasi Kegiatan       

c. Monev       

Evaluasi Hasil Kegiatan dan tindak 
lanjut Program 
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d. Pelaporan dan Publikasi       

Penyusunan Draf Laporan       

Penulisan Laporan       

Diskusi keberlanjutan Program       

Pengumpulan laporan       

 

 

 

 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Kegiatan ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan pendengar, diantaranya 

membuka layanan pertanyaan melalui layanan interaktif, sms dan media sosial. Kegiatan ini 

selain di perdengarkan secara langsung melalui 101,1 FM juga disiarkan melalui Live 

Instagram UNISM @unism_official dan Instagram Smart FM serta Live di akun youtube 

Smart FM dengan semua narasumber yang juga berhadir di studio smart FM. Siaran pada 

youtube dapat dilihat secara ulang oleh penontonnya, hal ini secara tidak langsung dapat 

menjadi media promo UNISM, selain hasil talkshow namun informasi keberadaan serta 

penerimaan mahasiswa baru juga dapat diraih. Namun beberapa hal yang dapat di 

pertimbangkan jika kegiatan seperti ini dilaksanakan kembali, diantaranya waktu penyampaian 

dari masijng- masing narasumber yang terlalu singkat, untuk waktu talkshow sudah di rasa 

efisien yakni 60 menit, namun jumlah narasumber mungkin paling lambat hanya 3 narasumber 

saja, agar sesi tanya jawab mendapat durasi yang lebih banyak. 

Sisi positif yang di dapat, dengan adanya kegiatan seperti ini, menjadi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat luas, misalnya saja para supir transportasi umum, dan masyarakat 

pendengar yang bertambah pengetahuannya setelah mendengarkan siaran pada radio tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pelaksanaan kegiatan ini dibuat dengan tujuan diantaranya mengembangkan 

kemampuan para narasumber, sebagai ajang untuk pengabdian kepada masyarakat terutama 

pada pendengar radio Smart FM, menambah wawasan kepada pendengar, dan menjadi media 

promosi UNISM. Diharapkan kegiatan seperti ini diadakan secara berkelanjutan dengan konsep 

kegiatan yang terus berkembang serta kegiatan positif lainnya. Hasil yang baik dan dengan 

lancarnya kegiatan ini berlangsung bisa mendapatkan respon positif dari yayasan dan lembaga 

UNISM, diharapkan juga dapat mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang bertugas yang 

berdedikasi, semangat yang tinggi dan luar biasa untuk UNISM. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. CV Ketua Tim 

CURRICULUM VITAE 
 

IDENTITAS DIRI 
Nama : Yandi Saputera, S.H., M.H 

NIK/NIDN : 1166112019176 / 1121068802 

Jabatan Fungsional : - 

No Sertifikasi Dosen  

Golongan : III B 

Tempat dan Tanggal Lahir : Tapin, 21 Juni 1988 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Unit Kerja : Prodi Hukum Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia 

 
 RIWAYAT 

PENDIDIKAN 

Tahun 
Lulus 

 
Tempat 

Jurusan/ 
Program 

Studi 

 

2010 Universitas Lambung Mangkurat (S1) Hukum 
2015 Universitas Lambung Mangkurat (S2) Hukum 

 
 PELATIHAN 

PROFESIONAL 

Tahun Jenis Pelatihan Penyelenggara 
Jangka 
waktu 

2020 Workshop Pembekalan Dosen dan 
Peninjauan Kurikulum IPE 
Interprofessional Education – 
Interprofessional Collaboration 

UNISM 3 hari 

 

 

Mata 
Kuliah 

Program Studi 

Pengantar Ilmu Hukum 
Ilmu Negara 
Hukum Administrasi Negara 
Hukum Pidana 
Hukum Acara Pidana 
Hukum Adat 
Hukum Dagang 
Etika dan Tanggung Jawab Profesi 
 
 

Hukum 
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 PENGHARGAAN/PIAGAM 
Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi  

2020 Pembicara Talkshow Peduli Covid – 19 di 
Banjarmasin 

Rektor Universitas sari 
Mulia 

 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah 
benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia 
mempertanggungjawabkannya. 

 
Banjarmasin,   Mei 2020        
Yang menyatakan, 

 
 

(Yandi Saputera, S.H., M.H) 
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Lampiran 2. Materi 

Dasar : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam 

rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.  

larangan perjalanan mudik sejak Jumat (24/4) hingga 31 Mei 2020. Larangan 

mudik berlaku untuk kawasan megapolitan Jabodetabek dan wilayah lain 

yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang 

termasuk dalam zona merah Covid-19.  

pasal 3 Permenhub, pembatasan antara lain berlaku bagi sarana transportasi 

darat, kereta api, laut, dan udara. Kereta api dan udara telah menutup 

layanannya. 

Untuk sarana transportasi darat, pengawasan dilakukan dalam bentuk 

pengaturan lalu lintas. Pasal 7 ayat 1 huruf A Permenhub nomor 25 tahun 

2020 menjelaskan, pengawasan kendaraan bermotor dijalankan Kepolisian 

Republik Indonesia dengan dibantu Tentara Nasional Indonesia (TNI).  

Sementara untuk pengawasan kapal angkutan penyeberangan sungai dan 

danau, menurut pasal 7 ayat 1 huruf B Permenhub, akan dilakukan oleh Balai 

Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. 

Ada pun untuk sarana transportasi laut, menurut pasal 15 ayat 1 Permenhub, 

pengawasan akan dilaksanakan oleh syahbandar pelabuhan dan gugus tugas 

penanganan Covid-19 yang ditugaskan pelabuhan setempat.  

Sanksi  

Pada 14 April - 7 Mei, kepolisian hanya memberikan peringatan sanksi 
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ringan. Sementara sanksi yang sesungguhnya baru akan efektif diberlakukan 

antara 8 Mei hingga 31 Mei mendatang. Sanksi untuk sarana transportasi 

darat diatur dalam pasal 6 dari Permenhub. Sanksi ringan yang diberikan 

yakni berupa imbauan kepada pelanggar untuk kembali ke wilayah asal 

perjalanan, sedangkan sanksi berat disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan. Dalam hal ini, mereka yang melanggar larangan 

mudik dapat didenda hingga Rp 100 juta dan dipenjara hingga 1 tahun.  

Dampak,  

- bagi pelaku usaha dan pekerja sektor transportasi umum darat yang terancam 

kehilangan mata pencaharian. 

- berpotensi menurunkan ekonomi nasional. Sebab, tradisi mudik menjadi 

ladang bagi pertumbuhan konsumsi masyarakat. 
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Lampiran 3. Surat Tugas 
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Lampiran 4. Dokumentasi 

 
 

 

• Gambar pada saat Narasumber 

berhadir langsung di Studio Smart 

FM 

 

 

• Gambar pada saat Narasumber 

berhadir langsung di Studio Smart 

FM, saat sedang berlangsungnya 

Talkshow 

        

• Gambar pada saat Narasumber, ketua 

penyelenggara kegiatan yang berhadir 

langsung dan perwakilan dari pihak 

Smart FM sesaat setelah talkshow 

selesai dengan sukses disiarkan 
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Lampiran 4. Sertifikat 

 

 


