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HUMAS-UINRF -- Kegiatan PKM ini dihadiri oleh Ketua Prodi Pendidikan Biologi Dr. Indah Wigati,
M.Pd. I., Sekretaris Prodi Jhon Riswanda, M.Kes, Para Dosen Pendidikan Biologi FITK, Wakil Ketua
Alumni IKA Pendi Bio Sunarno, S.Pd, para alumni IKA Pendi Bio, mahasiswa prodi Pendidikan Biologi
dan Clening service (OB) FITK UIN Raden Fatah Palembang.
Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol COVID 19 yaitu dengan social
distancing, memakai masker dan mencuci tangan memakai hand sanitizer.

Dr. Indah Wigati yang selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi dalam sambutannya
menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Alumni IKA Pendi Bio serta Dosen Prodi
pendidikan biologi yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada
dosen yang telah berkenan hadir menyampaikan materi yang bermanfaat bagi alumni, dosen mahasiswa
dan cleaning service (OB) tentang penyakit COVID 19, perkembangan penyakit, gejala, cara penularan
dan pencegahannya. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pemberian donasi sumbangan yang
terkumpul melalui donasi para alumni, dosen dan mahasiwa prodi pendidikan biologi. Kegiatan
pemberian ini dimaksudkan sebagai rasa empati/ rasa kepedulian (sense of crisis) dan meringankan
beban bagi masyarakat yang terdampak ekonomi karena wabah pandemi COVID 19 ini seperti para
cleaning service (OB), Satpam di FITK , mahaiswa prodi pendidikan biologi yang tidak bisa mudik dan
keluarganya tedamapak ekonomi serta para ojek , pemulung/ tukang becak di Lingkungan UIN Raden
Fatah Palembang. Dalam sambutannya juga beliau berharap kegiatan PKM ini dapat terus
dilaksanakan sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi dan terutama bagi Alumni dapat
menembangkan lagi kegiatan kontibusinya bagi prodi terutama kegiatan akademik dan non akademik
sebagai rasa cinta alumni dan tuntutan dalam standarisasi borang akreditasi ke depannya.
Kegiatan selanjutnya di lanjutkan dengan penjelasan materi dari narasumber Dr.Indah Wigati, M.Pd.I ,
Jhon Riswanda, M.Kes dan DR. Delima Engga Mareta, M.Kes tentang COVID 19 dan dilanjutkan dengan
Tanya jawab.

Kegiatan opening ceremony ini diakhiri dengan pemberian donasi dari Alumni IKA Pendi Bio dan Prodi
Pendidikan Biologi serta sesi foto Bersama, dan terakhir dilanjutkan dengan pemberian donasi yang
diberikan kepada para ojek, pemulung/ tukang becak yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah
Palembang.

