
KAMIS LEGI
2 NOVEMBER 2017

bahnya.
Dalam penyambutan kali 

ini, juga dilakukan pemberian 
bantuan oleh BRI selaku mi
tra UMY untuk dana pember
dayaan masyarakat. Vice Presi
den BRI Kanwil DIY. Subandi 
mengungkapkan rasa bangga 
kepada mahasiswa yang telah 
melaksanakan pengabdian den
gan jangka waktu dua hingga 
tiga bulan.

Dia berharap pengabdian 
yang dilakukan oleh maha
siswa UMY dapat memberikan 
keringanan bagi masyarakat 
yang membutuhkan. Dalam ke
sempatan ini, BRI memberikan 
bantuan dana sebesar 200 juta 
rupiah kepada UMY, dan diter
ima langsung oleh Rektor UMY, 
Dr.Ir. Gunawan Budiyanto. 
M.P.(umy.ac.id)

sangat bangga dengan seman
gat yang ditunjukan oleh para 
mahasiswa.

' Kami menyambut adik-adik 
KKN. selamat datang di kampus 
kembali, "katanya.

Bahtiar menambahkan, ke- 
depan. pengabdian masyarakat 
yang dilakukan oleh UMY akan 
dilaksanakan lebih luas lagi 
dan menyasar seluruh wilayah 
tanah air. Sumbangsih yang 
diberikan tersebut selaras den
gan komitmen kebangsaan un
tuk memajukan kesejahteraan 
umum sesuai dengan misi 
Muhammadiyah.

“ Pengabdian masyarakat 
yang dilakukan ini sesuai den
gan misi Muhammadiyah yakni 
mewujudkan Islam yang berke- 
majuan yang selaras dengan 
Indonesia berkemajuan," tam

dan Aset, Dr. Suryo Pratolo. Wakil 
Rektor Bidang Kemahasiswaan, 
Alumni dan AIK Hilman Latief. 
MA..Ph.D. Kepala LP3M Dr. Ir. 
Gatot Supangkat. M.P dan Vice 
Presiden BRI Kanwil DIY.

Rektor UMY. Dr. Ir. Gunawan 
Budanto, MP mengungkapkan 
bahwa program KKN 3T ini me
mang harus tetap dilaksanakan 
karena hasil dan output yang 
dihasilkan cukup memuaskan.

“Jangan menjadi mahasiswa 
yang hanya berteriak mengung
kapkan cinta NKRI menggunakan 
pengeras suara. Tapi anda diam 
tanpa bekerja dan memberikan 
bukti." pesannya kepada para 
mahasiswa yang pulang dari 
pelaksanaan KKN 3T.

Sementara itu Koordinator 
Pelaksana KKN 3T UMY. Baehl- 
iar Dwi Kurniawan mengaaku

BANTUL, TRIBUN Lembaga 
Penelitian, Publikasi, dan Peng
abdian masyarakat (LP3M) UMY 
menyambut 148 peserta KKN 3T 
(Terdepan. Terluar. Tertinggal) 
yang kembali ke kampus usai 
melaksanakan tugasnya di se
jumlah daerah, Selasa(31/10).

Selama dua sampai tiga bu
lan, 148 mahasiswa UMY meng
gelar KKN di beberapa daerah 
terluar tanah air. Di antaranya 
di Sebatik Kalimantan Utara. 
Sembalun Nusa Tenggara Barat, 
Sambi Rampas Nusa Tenggara 
Timur, Berau Kalimantan Timur 
dan Kokoda Papua.

Acara penyambutan diseleng
garakan di Ruang Sidang Gedung 
AR Fachrudin A lt 5 dan dihadiri 
oleh Rektor UMY. Dr.Ir. Gunaw
an Budiyanto. MP, Wakil Rektor 
Bidang Sumber Daya Keuangan

UMY.AC.1I)

BANTUAN -Perwakilan dari BRI menyerahkan bantuan secara 
simbolis Rektor UMY, Dr.Ir. Gunawan Budiyanto, M.P di sela-sela 
acara penyambutan 148 peserta KKN 3T, Selasa(31/10)


