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PELEPASAN KKN --Para mahasiswa UMY, Senin (16/1) kemarin, mendengarkan pengarahan sebelum terjun ke lokasi KKN yang tersebar di 116 dusun dari 14 
kecamatan di Kabupaten Bantul dan Sleman.

Mahasiswa KKN di 116 Dusun
SEWON, BERNAS - Se

banyak 1.169 mahasisa UMY 
diterjunkan ke 116 dusun dari 
14 kecamatan i wilayah Ka
bupaten Bantul dan Sleman 
untuk melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN). Mereka 
merupakan peserta KKN untuk 
gelombang reguler.

Sutrisno SP MP selaku 
Kepala Divisi Pengembangan 
Masyarakat, Lembaga Pene
litian, Publikasi dan Peng
abdian Masyarakat (LP3M) 
UMY, Senin (16/1) mengatakan, 
peserta KKN sudah diberikan 
tema yang sesuai dengan kon
disi lingkungan masyarakat di 
masing-masing dusun.

“UMY sudah bekerja sama 
dengan desa-desa yang ada di 
Bantul dan Sleman terutama 
dalam melakukan pemberdaya

an masyarakat yang memiliki 
pengaruh pada kesejahteraan 
masyarakat itu sendiri. Oleh 
karenanya tema-tema yang kami 
tentukan kepada peserta KKN 
antara lain ada pariwisata, kera
jinan, industri rumah tangga dan 
pengelolaan sampah mandiri,” 
kata Sutrisno.

Sutrisno menambahkan 
bahwa para peserta KKN yang 
didominasi oleh mahasiswa ang
katan 2013 tersebut tidak akan 
fokus pada sarana prasarana dan 
infrastruktur desa atau dusun 
tempat mereka KKN. Para peser
ta KKN diharapkan lebih fokus 
pada pengembangan potensi du
sun selama 5 tahun. Untuk desa 
yang sudah lama menjadi mitra 
UMY, Sutrisno menyebutkan, 
akan ada keberlanjutan program 
yang sudah dilaksanakan dari

KKN gelombang sebelumnya 
di daerah yang sama.

“Sedangkan untuk KKN di 
lokasi yang baru, mahasiswa di
harapkan dapat membuat peren
canaan program j angka panj ang, 
mengidentifikasi potensi dan 
membuat perencanaan program 
desa mitra. Terutama yang 
terkait dengan program pokok, 
wisata, dan industri. Sedangkan 
untuk program bantu atau pro
gram yang di luar dari program 
pokok, akan disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat,” tutur 
Dosen Fakultas Pertanian UMY 
tersebut.

Sutrisno berharap, KKN 
akan menj adi salah satu pengem
bangan pilar kepribadian, selain 
sebagai pengembangan ma
syarakat dan institusi.

“Itu yang penting. Jadi

KKN dianggap berhasil, apa
bila mampu mengubah kepriba
dian mahasiswa menjadi lebih 
baik, kooperatif, peduli dengan 
sesama, siap bekerja sama dan 
menghadapi tantangan. Kedua, 
mahasisw^ mampu melakukan 
problem solvingdang membantu 
masyarakat dalam mengha
dapi masalah. Karena mereka 
memang disiapkan untuk ma
syarakat, jadi kontribusinya 
kepada masyarakat diharapkan 
bisa lebih profesional, karena 
harapan masyarakat terhadap 
mahasiswa atau sarjana itu 
tinggi,” tegas Sutrisno seperti 
dikutip dalam umy.ac.id. Senin 
(16/1).

Selain itu, dengan KKN, 
Sutrisno berharap mahasiswa 
dapat lebih mendalami nilai- 
nilai Muhammadiyah. Karena

kegiatan KKN juga merupakan 
salah satu dakwah kultural 
Muhammadiyah. “Dengan ter
jun ke masyarakat, mereka 1 
tahu bagaimana menghargai 
Muhammadiyah dalam peran
nya sebagai rahmat bagi alam. 
Sehingga kami berharap ma
hasiswa mampu menjaga diri 
karena mereka mengemban 
amanah institusi,”kata Sutrisno.

Pada pelepasan peserta KKN 
Tematik kali ini, setiap kelom
pok KKN juga diminta untuk 
membawa satu bibit pohon atau 
lebih untuk ditanam di masing- 
masing lokasi KKN. Selain 
itu, peserta KKN juga berhasil 
mengumpulkan donasi lebih dari 
4 juta rupiah dan disumbangkan 
kepada Lazizmu untuk disalur
kan kepada masyarakat yang 
membutuhkan. (*/phj)


