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mereka berupaya member
dayakan generasi muda 
untuk berkontribusi dalam 
membangpin bangsa. Salah 
satmflya dengan melakukan 
pemberdayaan masyarakat 
desa yang berada di wila
yah tertinggal.

Sasono menjelaskan, banyak 
rakyat Indonesia yang belum 
mendapatkan pelayanan yang 
baik dan merata di berbagai 
aspek kehidupan, terutama 
di daerah-daerah terpencil. 
Fasilitas sarana dan prasara
na pendidikan, ekonomi, dan 
kesehatan masih rendah.

“Hal ini disebabkan pertum
buhan ekonomi yang tidak 
merata, lemahnya indeks 
pembangunan sumber daya 
manusia, serta kurangnya ak
sesibilitas ke berbagai daerah 
pelosok Indonesia,” ujar Saso- 
no beberapa waktu lalu.

Berangkat dari kondisi ter
sebut, keempatnya kemudian 
mendirikan YOUCAN Indone
sia yang mewadahi pemuda 
untuk berkumpul dan bersi
nergi bersama-sama berperan 
serta membangun daerah 
terdepan, terluar, tertinggal 
sebagai bentuk dukungan ter
hadap program nawa cita yang 
didengungkan pemerintah. 
Organisasi ini memberikan 
akses kepada generasi muda 
Indonesia untuk membantu 
menyelesaikan berbagai perso
alan tersebut

“Kami berusaha mengem
bangkan pemuda melalui 
pemberdayaan sosial kemasya
rakatan dan ikut mendorong 
keterlibatan pemuda dalam 
membangun bangsa,” jelasnya.

YOUCAN Indonesia 
memiliki empat program

utama. Pertama, YOUCAN 
Empower yakni program 
pemberdayaan sosial untuk 
mengembangkan ekonomi, 
pendidikan, dan kesehatan 
masyarakat di pedesaan. 
Kedua, YOUCAN Success 
yakni program inkubator 
bisnis yang bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas 
kewirausahaan.

Ketiga, YOUCAN Discuss 
berupa diskusi online ten
tang keterampilan men
jadi pemimpin. Keempat,,. 
YOUCAN Exchange program 
internasional yang melintasi 
perbatasan negara untuk 
memenuhi pemudadari ber
bagai negara dalam upaya 
peningkatan keterampilan 
dan kapasitas pemuda.

“Program pemberdayaan 
sosial tahap pertama sudah di
jalankan pada 22-29 Februari 
di Labuan Bajo, Raja Ampat, 
Lombok, dan Lebak Muncang. i 
Antusiasmenya cukup tinggi, 
ada 5.992 pendaftar dan diam
bil 49 orang untuk diterjunkan 
di empat lokasi,” tutur Sasono.

Tahap dua
Melihat kesuksesan di tahap 

pertama, YOUCAN kembali 
membuka kegiatan serupa 
tahap kedua Sedikit berbeda 
dari tahap pertama yang lelah 
menekankan pada kegiatan 
pengabdian, di tahap kedua ini 
diselenggarakan dalam bentuk 
ekpsedisi sosial Selain melaku
kan pengabdian masyarakat, 
nantinya juga akan dilakukan 
ekspedisi di perairan dan pu
lau-pulau kecil di sekitar lokasi 
yang telah ditentukan.

Sqdal Expedition2017 akan 
digelar di dua tempat yaitu di 
Natuna dan Tual pada akhir 
bulan Juli hingga awal Agustus 
2017 mendatang. Dari 5.046 
pendaftar diambil 100 pemuda 
terbaik untuk diteijunkan di

dua lokasi tersebut X
Ikut menambahkan,

Sultan memaparkan, dalam 
ekspedisi sosiafcmendatang 
para peserta akan melakukan 
berbagai kegiatan pengabdian 
dan pemberdayaan masya
rakat. Dalam bidang pendi
dikan, peserta akan akan 
mengajar, memberikan kelas 
inspirasi dan pendidikan 
karakter di sekolah-sekolah 
sekitar, serta mengadakan 
program 1.000 buku untuk 
meningkatkan minat baca 
masyarakat. Sedangkan di 
bidang ekonomi, peserta akan 
memberikan penyuluhan 
dalam pengembangan potensi 
lokal, pelatihan kewirausaha
an, serta bazar murah.

Selanjutnya, di bidang kese
hatan akan dilakukan penyu
luhan kesehatan dan sanitasi, 
pemeriksaan kesehatan gizi, 
dokter kedi, dan pembagian 
komet dalam upaya aperbaik- 

,angia masyarakat. Di bidang 
1 lingkungan akan dilakukan 
monitoring mangrove dan 
sosialisasi bahaya sampah bagi 
pesisir.
'■ “Lewat kegiatan ini generasi 
muda dapat melihat dan mera
sakan secara langsung kondisi 
masyarakat di daerah 3T. Bisa 
mengetahui potensi, tan
tangan, ancaman di tiap-tiap 
daerah dan diharapkan dapat 
ikut membantu mengatasi 
persoalan yang ada," papar 
Sultan.

Program ekspedisi sosial 
ini rencananya akan menjadi 
agenda rutin tahunan yang 
diselenggrakan oleh YOUCAN 
Indonesia. Setiap tahunnya 
akan diselenggarakan dua 
kaM ekpsedisi sosial yang akan 
melibatkan ratusan generasi 
muda dari berbagai wilayah 
Indonesiâ (ikrar gilang 
rabbani)


