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UMY Rintis KKN Internasional di Tawau
Beri Pendidikan Anak TKI

YOGYAKARTA - Setelah 
sukses menggelar KKN interna
sional di Davao, Filipina Selatan 
pada tahun 2016, tahun ini UMY 
kembali melepas 12 mahasiswa- 
nyake Malaysia Mereka melaku
kan KKN internasional tepatnya 
di Tawau, Negara Bagian Sabah.

"Kegiatan internasional ini 
karena baru pertama kali di Ma
laysia semoga dapat menjadi per
intis yang baik untuk kelanjutan 
program serupa di masa men
datang,” ujar Rektor UMY, Dr Ir 
Gunawan Budiyanto MP, ke
marin.

Kedua belas mahasiswa terse
but semuanya berasal dari 
Program studi Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Umu Politik (Fisipol). 
Mereka, Muhammad Azis 
hfanuddin (Ketua), Sitta Wahyu 
Qurana (Sekretaris), Nellatika 
Chairunnisa (Bendahara) dan 
beranggotakan Amira Dysa 
Rusyida Larasati, Annisa Rizki 
Yuniar, Eliestya Kridhaswari, 
Nabila Zalzabila Lausepa, Tesya 
Ikrima Mutiara Sukma, Mocham- 
mad Ade Pamungkas, Moham- 
mad Irfan Nabil, Vega Bhenazi 
dan Dhany Putra Pratama.

Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) Bambang Wahyu Nugro- 
ho SIP MA menjelaskan, maha
siswa KKN akan berada di Tawau

sampai dengan 27 Agustus 2017. 
Program unggulan yang mereka 
lakukan, yakni pendidikan dan 
pemberdayaan.

“Tawau adalah tempat di mana 
terdapat ribuan anak-anak tenaga 
keija Indonesia (TKT) yang belum 
mendapatkan layanan pendidikan 
dasar yang memadai meskipun 
sudah beberapa tahun 
Kemendikbud dan Kemlu bekeija 
sama mendirikan CLC 
(Community Leaming Center) 
yang bekeija sama dengan LSM 
Malaysia bernama "Humana” 
dalam mengelola pendidikan 
anak-anak,” paparnya 
Tingkatkan Mutu

Kehadiran mahasiswa UMY 
menurut Bambang, sangat men
dukung peningkatan layanan pen
didikan dasar tersebut

Disamping sektor pendidikan 
dasar, program KKN juga akan 
melakukan pemberdayaan 
masyarakat yakni keluarga TKI 
yang pada umumnya adalah 
pekeija perkebunan kelapa sawit. 
Mahasiswa juga akan memperke
nalkan Muhammadiyah kepada 
para keluaiga TKI di sana

Pada kesempatan tersebut, 
Konsul RI di Tawau menyambut 
baik kehadiran para mahasiswa 
KKN.

Hal itu disampaikan ketika 
menerima kedatangan mahasis

w a Program KKN yang bani per
tama kalinya diadakan di KRI 
Tawau ini bisa menjadi rintisan 
bagi program-program sejenis di 
masa mendatang.

“Mahasiswa KKN pun diberi

peran untuk membantu tugas- 
tugas konsuler di Konsulat 
Republik Indonesia. Selain itu, 
karena KKN kali juga berlang
sung di bulan Agustus, mahasiswa 
secara khusus diminta untuk

membantu melaksanakan 
peringatan Hari Kemerdekaan, 
termasuk membina para putra- 
putri TKI yang terpilih menjadi 
pasukan pengibar bendera,” 
imbuh Bambang.(D19-73)

SM/dok

SIAP MENGAJAR: Mahasiswa UMY didampingijajaran Konsul RI di Tawau siap mengajar di 
daerah yang sebagian besar warganya TKI. (73)
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