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UMY K e m b a n g k a n  Potensi Dusun
YOGYAKARTA -  Penyeleng
garaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) tematik UMY awal 2017 
ini menyasar dusun-dusun di 
kawasan DIY. Dengan mener
junkan 1.169 mahasiswanya, 
UMY menyasar pengembangan 
potensi di 116 dusun.

“Total ada 14 kecamatan di 
Bantul dan Sleman yangmenjadi 
lokasi KKN tematik kali ini. Jadi 
peserta sudah diberikan tema 
yang sesuai dengan kondisi ling
kungan masyarakat di masing- 
masing dusun. Sebelumnya, 
UMYsudahbekerjasamadengan 
desa-desa yang ada di Bantul dan 
Sleman,” ujar Kepala Divisi Pe
ngembangan Masyarakat, Lem
baga Penelitian, Publikasi dan 
Pengabdian Masyarakat (LP3M) 
UMY Sutrisno SP MP.

Menurut Sutrisno, tujuan 
KKN utamanya melakukan 
pemberdayaan masyarakat 
yang memiliki pengaruh pada 
kesejahteraan. Beberapa tema 
yang telah ditentukan antara 
lain pariwisata, kerajinan, in
dustri rumah tangga dan 
pengelolaan sampah mandiri.

Untuk desa yang sudah lama 
menjadi mitra UMY, akan ada 
keberlanjutan program yang 
sudah dilaksanakan dari KKN 
gelombang sebelumnya di da
erah yang sama.

“Jadi pelaksanaan KKN kali 
ini tidak akan fokus pada pem
bangunan sarana prasarana 
dan infrastruktur desa atau 
dusun tempat mereka KKN. 
Para peserta KKN diharapkan 
untuklebihfokuspadapengem- 
bangan potensi dusun selama 
lima tahun,” imbuhnya.

Sutrisno berharap, KKN 
akan menjadi salah satu pe
ngembangan pilar kepribadian, 
selain sebagai pengembangan 
masyarakat dan institusi. Me
nurutnya, kegiatan KKN di
anggap berhasil, apabila mam
pu mengubah kepribadian ma
hasiswa menjadi lebih.baik, 
kooperatif, peduh dengan se
sama, siap bekerja sama dan 
siap menghadapi tantangan.

“KKN harus bisa mendidik 
mahasiswa, mampu melakukan 
problem sohnng dan membantu 
masyarakat dalam menghadapi

masalah. Karena mereka di
siapkan untuk masyarakat. Jadi 
kontribusinya pada masyarakat 
diharapkan bisa lebih profe
sional,” kata Sutrisno.

Rektor UMY Dr Ir Gunawan 
Budiyanto MP pernah menga
takan, UMY lebih menyasar ke
giatan-kegiatan yang sifatnya 
pengabdian masyarakat dalam 
penyelenggaraan program 
KKN. Bahkan tak hanya di wi
layah DIY, KKN UMY juga me
nyasar daerah-daerah lain di se
luruh pelosok Indonesia, ter
masuk daerah 3T (tertinggal, 
terdepan dan terluar).

Tugas umum dari para ma
hasiswa selama berada di tem
pat KKN adalah meningkatkan 
kapasitas dan kemandirian ma
syarakat. Semua mahasiswa di
tuntut mampu mengadakan 
program pendukung atau pro
gram bantu sesuai permasa
lahan yang ada. “Mahasiswa di
harapkan dapat mengapli
kasikan iTmu yang sudah dida
pat selama kuliah ke objek yang 
lebihnyata,” ujarnya. .
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