
KKN UMY Promosi
PROMOSI pariwisata le

wat game? Mungkin belum 
banyak dilakukan. Namun 
kelompok mahasiswa KKN 
UMY sudah mencoba membu
at aplikasi game, untuk plat
form PC dan Android berla
tarkan Goa Jepang yang ada 
di Dusun Ngreco Seloharjo 
Pundong, Bantul. Mereka 
menciptakan game berjudul 
'Goa 1' untuk mengenalkan 
Goa Jepang lebih luas. "Kami 
tertarik dengan Goa Jepang, 
karena nilai sejarahnya. Dan 
untuk mempromosikannya, 
kami putuskan untuk mem

buat game," jelas Ketua KKN 
079 Diki Rizky Ramadhan ke
pada wartawan, Rabu (22/2).

Bukan tanpa maksud men
genalkan kawasan wisata de
ngan game. Sebagai anak- 
anak generasi Y, gadget sudah 
menjadi sangat akrab. Zaman 
sekarang, ujar mahasiswa 
UMY angkatan 2013 ini ham
pir semua menggunakan gad
get, handphone, android atau 
laptop dalam keseharian. 
Karena itulah, mewakili te
man-temannya, mereka mem
buat game dalam bentuk PC 
dan android agar dapat di

Game yang dibuat mahasiswa UMY.

Lewat Gx/
mainkan semua orang.

'Goa 1' sendiri merupakan 
game bergenre survival meng
gunakan konsep third person 
shooter berlatar Goa Jepang 1 
yang ada di Dusun Ngreco Se- 
loharjo. Bercerita tentang se
orang mahasiswa UMY yang 
melewati Seloharjo, dan me
nemukan sebuah goa, dimana 
kemudian ada kekuatan gaib 
yang membawa dia ke masa 
lalu, dimana terdapat ratusan 
tentara Jepang yang ada di 
goa tersebut. Mahasiswa 
UMY tersebut harus bertahan 
hidup dengan menembaki 
tentara Jepang sebanyak 
mungkin. Tentu saja, cerita 
yang dibuat adalah fiksi dan 
merupakan imajinasi para 
mahasiswa KKN tersebut.

"Untuk pengerjaan Goa 1 
ini, secara langsung dikerja
kan Minhajuddin Kasman 
yang mahasiswa Teknik In
formatika, 2013. Sementara 9 
teman lainnya membagi tu
gas dalam mencari data yang 
dibutuhkan dalam game," 
tambahnya.

Menurut piki, adj pemba
gian tugas dalam pembuatan
nya. Eksekusi dikerjakan oleh 
Minhajuddin, dan dia serta 
yang lainnya bertugas obser
vasi lapangan dan mengecek 
sejarah Goa Jepang.

Meski merupakan karya se

lama KKN, mereka juga tidak 
sekadar mendapat nilai dari 
dosen. Rencananya, Game 
'Goa 1' ini akan ditawarkan 
kepada pengelola wisata se
cara langsung, untuk sarana 
promosi Kampung Wisata 
Surocolo. (Fsy)-a

POSKO GEMPA ACEH 2016
J, Alamat Jln.Kartini No. la, Sagan, Yogyakarta

No Telp.085277970393,085275257883

UCAPAN TERIMAKASIH
Kami segenap kepanitian Posko Gempa Aceh 2016 di Yogyakarta 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, partisipasi 
aktif, dukungan dan doa yang diberikan kepada korban gempa di Aceh (Pidie 
Jaya, Pidie dan Bireun) kepada Mahasiswa, masyarakat, komunitas 
dan organisasi di Yogyakarta.

Alhamdulillah segala bantuan dan amanah yang dititipkan kepada 
korban gempa Aceh melalui Posko Gempa Aceh 2016 dalam bentuk barang 
dan uang tunai sebesar Rp. 357,362,500.00 (tiga ratus lima puluh tujuh 
juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sudah kita salurkan 
dengan sebaik-baiknya dalam bentuk bangunan fisik dan bantuan darurat 
bencana.

Semoga amal dan perbuatan baik saudara mendapatkan balasan 
setimpal dari Allah SWT,

POSKO GEMPA ACEH 2016
Ketua,

BARRAL MUHARRAM, S.PD
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