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Y O U C A N , P ro g ra m  G e n e ra s i  

M u d a  B a n g u n  W ila y a h  3 T  ^
YOGYAKARTA- Wilayah ter
tinggal, terdepan, dan terluar 
(3T) sudah seharusnya mend
apat perhatian lebih, termasuk 
dari generasi muda. Berlatar 
belakang hal tersebut, empat 
anak muda menggagas pro
gram Youth Center for Act for 
Nation (YOUCAN).

Mereka, yaitu Sasono Aris
an di yang merupakan alumnus 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
UniversitasGadjahMada(UGM); 
Sultan KumiaAB, mahasiswaAr- 
keologi FIB UGM; Rizki Ram- 
dhani Fadhil dari Universitas 
Moestopo Beragama; dan Ha- 
bibullah dari Universitas Mu- 
hammadiyahYogyakarta(UMY).

Melalui YOUCAN, mereka 
ingin menumbuhkan kesada
ran pemuda Indonesia untuk 
ikut andil membangun daerah 
terdepan, terluar, dan tertinggal 
(3T). “Kami ingin mengajak ge
nerasi muda untuk bergabung 
dalam kegiatan pengabdian 
masyarakat Social Expedition

2017di sejumlah daerah pinggi
ran Indonesia. Kami mengajak 
generasi muda untuk berkon
tribusi nyata dalam memba
ngun bangsa, salah satunya de
ngan melakukan pemberda
yaan masyarakat desa yang be
rada di wilayah tertinggal,” kata 
Ketua YOUCAN Indonesia Sa
sono Arisan di kemarin.

Menurut Sasono, hingga 
saat ini masih banyak rakyat 
Indonesia yang belum menda- 
patkanpelayananyangbaikdan 
merata di berbagai aspek kehi
dupan, terutama di daerah-da
erah terpencil. Fasilitas sarana 
dan prasarana pendidikan, eko
nomi, dan kesehatan masih ba
nyak yang belum memenuhi 
standar.

“Hal ini juga disebabkan per
tumbuhan ekonomi yang tidak 
merata, lemahnya indeks pem
bangunan sumber daya manusia, 
serta kurangnya aksesibilitas ke 
berbagai daerah pelosok Indo
nesia. Karena itu, kami berusaha

mengembangkan pemuda mela
lui pemberdayaan sosial kemas
yarakatan dan ikut mendorong 
keterlibatan pemuda dalam 
membangun bangsa,” kata Sa
sono.

Social Expedition 2017 akan 
digelar di dua tempat, yaitu di 
Natuna dan Tual pada akhir Juli 
hingga awal Agustus 2017. Dari 
totalpendaftarakandiambillOO 
pemuda terbaik untuk diterjun
kan di dualokasi tersebut.

Mahasiswa UGM lainnya 
Sultan mengatakan, dalam 
ekspedisi sosial mendatang 
para peserta akan melakukan 
berbagai kegiatan pengabdian 
dan pemberdayaan masyara
kat. Dalam bidang pendidikan, 
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.
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