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U M Y T e r ju n k a n  R ib u a n  M a h a sisw a  d i 1 1 6  D u s u n
institusi. Program tersebut diang
gap, berhasil apabila  m am pu 
m engubah kepribadian m aha
siswa menjadi lebih baik, kooper
atif, peduli dengan sesama, siap 
bekerja  sam a dan siap m eng
hadapi tantangan.

Mahasiswa harus mampu me
lakukan problem solving dang 
m em bantu m asyarakat m eng
hadapi masalah. Pasalnya, mereka 
memang disiapkan untuk masya
rakat, jadi kontribusinya kepada 
masyarakat diharapkan bisa lebih 
profesional.

Selain itu, dengan KKN maha
siswa dapat lebih mendalami nilai- 
nilai Muhammadiyah. Kegiatan 
KKN juga merupakan salah satu 
dakwah kultural Muhammadiyah. 
Padapelepasan KKN Tematikkah 
ini, setiap kelompok KKN mem
bawa satu bibit pohon atau lebih 
untuk ditanam di masing-masing 
lokasi.(D19-52)

Y O G Y A K A R T A  - R ibuan
mahasiswa Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY) ter
jun ke masyarakat. Mereka seba
nyak 1.169 berada di sejumlah

daerah dalam rangka Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). Pada KKN gelom
bang reguler ini, mahasiswa diter
junkan ke 116 dusun dari total 14 
kecamatan di Kabupaten Bantul

dan Sleman.
Kepala Divisi Pengembangan 

Masyarakat, Lembaga Penelitian, 
Publikasi dan Pengabdian Masya
rakat (LP3M) UMY, Sutrisno SP 
M P menjelaskan bahwa peserta 
KKNTematikUMY sudah diberi
kan tema sesuai dengan kondisi 
lingkungan m asyarakat di m a
sing-masing dusun.

"Kami sudah bekerja sama de
ngan desa-desa di Bantul dan Sle
man terutama dalam melakukan 
pemberdayaan masyarakat yang 
mem iliki pengaruh, pada kese
jahteraan masyarakat Oleh kare
nanya tema-tema yang kami ten
tukan kepada peserta KKN antara 
la in  ada pariwisata, kerajinan, 
industri rumah tangga dan penge
lolaan sampah mandiri," papar
nya, kemarin.

Menurut Sutrisno, peserta KKN 
didominasi oleh mahasiswa ang
katan 2013 tersebut tidak akan

fokus pada sarana prasarana dan 
infrastruktur desa atau dusun. M e
reka diharapkan lebih fokus pada 
pengem bangan potensi dusun 
selama lima tahun.

Khusus desa yang sudah lama 
menjadi m itra UMY, akan ada 
keberlanjutan program  yang 
sudah dilaksanakan dari KKN 
gelombang sebelumnya di daerah 
yang sama

"Sedangkan untuk K KN  di 
lokasi baru, mahasiswa diharap
kan dapat membuat perencanaan 
program jangka panjang, mengi
dentifikasi potensi, dan membuat 
perencanaan program desa mitra 
terutama terkait dengan program 
pokok, wisata, dan industri,” tan
dasnya’
Pengem bangan Kepribadian

Sutrisno berharap KKN akan 
menjadi salah satu pengembangan 
pilar kepribadian, selain sebagai 
pengembangan masyarakat dan
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SIAP TERJUN : Mahasiswa UMY siap teijun ke masyarakat 
dalam program KKN. Mereka bakal membawa program  

berkelanjutan bukan fisik. (52)


