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Film Pendek y 
Juara Videografi

FILM pendek karya maha
siswa Fakultas Agama Islam 
(FAI) Universitas Muham
madiyah Malang (UMM) me
nyabet gelar juara Videografi 
Nasional Ekonomi dalam Sha- 
riah Economic Week (SEW) 
yang digelar di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY).

Menurut salah seorang 
anggota tim Amilia Aprilia 
di Malang, Jawa Timur, Sabtu 
lalu,filmyangmenyabetjuara 
1 itu berjudul "Masih Ada 
Jalan". Film tersebut diker
jakan tiga orang mahasiswa, 
selain Amilia Aprilia, juga 
ada nama Fatiqe Ridho dan 
Hilva Kurnia. "Film yang kami 
buat dan meraih gelar juara 
ini bercerita tentang seorang 
ayah yang ingin mewujud
kan impian anaknya untuk 
menjadi dokter. Melalui film 
tersebut, kami mencoba me
nyampaikan pesan tentang 
praktik keuangan syariah 
yang sejatinya dapat men
guntungkan masyarakat, 
termasuk masyarakat kurang 
mampu," urainya.

Selain itu, asuransi sya
riah juga mempermudah 
masyarakat karena kedua 
belah pihak saling diun
tungkan. Menurut Aprilia, 
penyampaian pesan melalui 
video dapat menjadi salah

satu cara untuk mengedukasi 
masyarakat tentang transaksi 
ekonomi syariah. Fenomena 
yang terjadi saat ini, tidak 
semua masyarakat mengeta
hui apa itu ekonomi syariah 
dan praktiknya.

Sebagian besar, orang' 
masih menganggap syariah 
hanya embel-embel saja, pa
dahal jika didalami, sistem
nya juga beda dengan bank 
atau badan asuransi kon
vensional. "Kami berharap 
masyarakat secara perlahan 
akan terbiasa dengan istilah 
asuransi syariah, sehingga 
mereka dapat terbantu secara 
finansial. Oleh karena itu, film 
yang berdurasi empat menit 
57 detik itu menekankan 
akan keberadaan asuransi 
syariah yang mampu mem
bantu masyarakat secara 
finansial," katanya.

Saat ini, kata April, pe
menuhan kebutuhan pendi
dikan menjadi yang paling 
urgent dan keberadaan asur
ansi syariah menjadi salah 
satu cara untuk membantu 
orang yang tidak mampu, 
khususnya dalam memenuhi 
kebutuhan pendidikan bagi 
keluarganya. Selain me
nyabet juara 1, film pendek 
garapan FAI UMM lainnya 
yang berjudul "Sukses" juga
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