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M ahasisw a U M Y K K N  d i D aerah Pelosok

YOGYAKARTA - U niversitas 
Tuhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
remberangkatkan kelompok Kuliah 
Leija Nyata Mandiri Tematik di daerah 
rrdepan, terluar dan tertinggal, 
ebanyak 148 mahasiswa dilepas seca- 
i  resmi oleh Rektor Dr Ir Gunawan 
iudiyanto MP, kemarin.

"Mahasiswa yang tergabung dalam 
ma kelompok tersebutakanmembak- 
kan diri pada negeri untuk turut berpe- 
in dalam membangun dan member- 
ayakan m asyarakat di daerah 
elosok,” tandas Gunawan.

Daerah dan komunitas yang menjadi 
akasi penerjunan untuk kelompok 
LKN tersebut yaitu masyarakat Suku 
lokoda di Sorong (Papua), sebanyak 
5 mahasiswa UMY akan member- 
ayakan m asyarakat setem pat, 
elanjutnya 31 mahasiswa akan turun

ke m asyarakat Sam bi Ram pas 
M anggarai Tim ur (Nusa Tenggara 
Timur), 36 mahasiswa berangkat ke 
Sem balun, Lom bok T im ur (N usa 
Tenggara Barat). Sebanyak 40 maha
siswa terjun ke daerah perbatasan 
Sebatik (Kalimantan Utara) dan 16 
m ahasisw a akan terjun ke Berau 
(Kalimantan Timur).

Gunawan mengatakan mahasiswa 
yang melakukan KKN melakukan per
siapan sem atang m ungkin untuk 
menghadapi lingkungan yang akan 
segera mereka temui. Ada hal-hal sepe- 
sifik yang perlu mahasiswa perhatikan 
terutama ketika membicarakan wila
yah pelosok. Contohnya seperti wila
yah Sebatik yang merupakan wilayah 
terdepan Indonesia dan berbatasan 
langsung dengan negara tetangga. 
Tantangannya, masyarakat di sana

lebih bangga dengan negara tetangga 
ketimbang negeri sendiri. 
MasalYansisi

Di daerah Sembalun penduduknya 
saat ini sedang mengalami masa tran
sisi dari agraris ke pariw isata. 
Perpindahan akan berdampak pada 
aspek pendidikan m asyarakatnya, 
karena biasanya pada wilayah yang 
bertumpu pada pariwisata, pendidikan 
masyrakatnya tergolong rendah. Hal- 
hal spesifik tersebut yang harus diper
hatikan dan menjadi fokus kegiatan.

W akil R ektor Bidang 
Kemahasiswaan, Alumni dan AIK 
UMY, Hilm an L atief MA PhD 
m enam bahkan K K N  di daerah 
pelosok merupakan kelanjutan dari 
hasil Muktamar Muhammadiyah di 
Makasar. Kegiatan mandiri ini sudah 
dilakukan sebelumnya dan sekarang

merupakan periode ketiga
"In i m erupakan bukti kemajuan 

program yang sudah pernah dilakukan 
sebelumnya di lokasi tersebut Kuliah 
keija nyata di daerah 3T juga merupa
kan hasil peneijemahan UMY terkait 
keputusan M uktam ar
Muhammadiyah yang memberikan 
perhatian lebih ke daerah pelosok,” 
tegasnya.

Ia berharap kegiatan KKN di daerah 
3T dapat dibukukan. Pihaknya sudah 
menghubungi beberapa mahasiswa 
yang merupakan alumni dari program 
KKN untuk bisa memberikan laporan 
seluruh kegiatan m ereka di sana. 
Informasi daerah pelosok bisa menjadi 
pegangan bagi siapa saja terutama 
pengambil kebijakan agar benar-benar 
mengetahui kondisi di daerah. (D 19- 
43)
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SIAP BERANGKAT: Mahasiswa UMY siap berangkat KKN ke daerah tehso- 
lasi di luar Jawa. Mereka akan membukukan pengalamannya di sana sebagai 

bahan informasi bagi pengambil kebijakan. (43)


