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rangka MHadnya yang ke MH, 
l ini vetsitus Muhammadiyah 
Yogyakarta (IJMY) melalaikan 
kegiatan bukti sosial <ll Satnl 
ga luh  K iilu n p ru g o , M inggu 
kemarin Kesialan dipusatkan 
ih IVilnk oh.m M lll lgg.il tg Wetan 
Desa S ldoha i |a.

llaksos i l l  S ld oh a rjo  in i 
merupakan rangkaian program

bina desa di sejum lah acara. 
Diawali dengan aneka lomba 
dan hiburan bagi siswa-siswi 
SI) dan TK Munggang Wetan 
dilan jutkan dengan pembagi a n 
alat perlengkapan sekolah. Se
lain itu juga ada pemeriksaan 
kesehatan dan rawat gigi gratis 
bagi 200 warga, serta pemba
gian paket sembako un tuk 200 
warga yang dipandang tidak

m am pu. “ Di SD M unggang 
Wetan in i perlu mendapatkan 
perhatian khusus makanya kita 
laksanakan d is in i," jelasnya 
didam pingi Dekan Fisipol UMY, 
Ali Muhammad.

Ketua PengdaKAUMY DIY, 
Hamam M uttaq in , m enjelas
kan, Desa S idoharjo  d ip il ih  
karena tiga masalah pendidik 
an, kesehatan dan ekonomi,

SRI WIDODO/HARIAN BERNAS

BAKSOS -- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan bakti sosial di Samigaluh Ku- 
lonprogo, Minggu kem arin. Baksos UMY in i merupakan rangkaian program bina desa, diantaranya 
pemeriksaan kesehatan dan raw at gigi gratis bagi 200 warga, serta pembagian paket sembako.

menjadi salah satu permasalah 
an yang dihadapi musyarakat 
“Kegiatan in i juga merupakan 
w u ju d  bakti dan k o n trib u s i 
KAIJMY DIY kepada UMY se 
bagai a lm am ale i yang le lah 
m em bentuk a lum n i sebagal 
sarjana m uslim  yang prol'e 
slonul dan berwatak m ulia," 
jelas Hamam yang merupakan 
anggota DI'KI) DIY Ini.

Kepala SD M uham m adiyah 
Munggang Wetan, Sutarjo me
ngatakan pada tahun ajaran 
baru nanti, sekolah m enyiap
kan bantuan tiga stel pakaian 
seragam sekolah bagi peserta 
d id ik  baru, termasuk tas seko
lah. Sekolah in i juga m enyiap
kan keg ia tan ekstra berupa 
seni be lad iri tapak suci dan 
drum band. Sedangkan un tuk 
agama, ditam bah dengan tti.i 
teri tilawah dan ta lif id /. "Kita 
siap m eningkatkan m utu pen
d id ikan dengan penambahan 
kegiatan agama," ujarnya.

IlambangWahyu Nugroho, 
Wakil Ketua Panitia M ilad UMY, 
mengatakan, ada berbagai ke
giatan yang disiapkan dalam 
menyemarakkan m ilad. Antara 
la in  berupa pengobatan gratis 
dengan m elibatkan dokter dan 
tenaga medis dari mahasiswa 
Fakultas Kedokteran dan Ilm u 
Kesehatan (FKIK). Iku t serta

s /
m ahasiswa y.mg le ig .ilm n g  
da im u IIS M O  Club ( l is lp o l 
Sih  le ty I m powerm eul Club). 
D idukung pula Itadau Pembina 
Harian UMY, Badan Pengelola 
ln la i| 11M Y, serta P impinan ( a 
bang Alsylyah (IT A ) Pengasih 
Kulonpm godan KAIIMY Peng 
da DIY, "llhoksim  serupa )uga 
akun dilaksanakan il l sekilat 
kampus UMY dan operasi bibit 
sumbing," jelas Mambang.

M ilad UMY kala dia, men
syukuri kelah iran UMY pada 
tanggal 1 Maret 1981. Setelah 
be rk ip rah  selama 36 tahun, 
m am pu tum buh dan berkem
bang m en jad i kam pus be r
akreditasi “A" yang berkredo 
“ Unggul dan Islami".

Acara Milad diawali Malam 
Kelleksl dan Pengailan M ilad 
pada tanggal 28 Februari 2017 
yang m enam pilkan KangYot'o 
(Suyoto), kadef M uham m adi
yah yang m en jaba t sebagai 
b u p a ti B o jon ego ro . Aneka 
lom ba antar keluarga dosen 
dan karyawan UMY, Seminar 
te n ta n g  E n tre p re n e u rs h ip , 
Pengajian Akbar, Operasi B ib ir 
Sumbing gratis. Puncak acara 
berupa Pidato M ilad dan 1 apo- 
ranTahunan Rektor UMY pada 
tanggal 21 April 2017 dengan 
keynote speaket M ente il I u.u 
Negeri Retnol.P Mat sudi (wld)


