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BERFOTO - Mahasiswa berfo to  bersama pengurus 
Posyandu Lansia Tegalsari.

KKN 031 U M Y  A k tifk a n  

Posyandu Lansia
PAKEMBINANGUN, TRIBUN - Melalui kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN), mahasiswa Universitas Muhammadi
yah Yogyakarta (UMY) 0 3 1 /2 0 1 7  secara aktif memban
tu masyarakat memberdayakan lansia, melalui Posyandu 
dan Posbindu Lansia.

Tim KKN yang berada di Dusun Tegal sari, Desa Pa- 
kerabinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman 
ini membantu masyarakat mengaktifkan Posbindu dan 
Posyandu Lansia di dusun tersebut, Selasa (31 /1 ).

Dengan dihadiri 120 warga dusun beserta perangkat 
Desa Pakembinangun, Posbindu dan Posyandu Lansia 
diresmikan pada pekan ini. Masyarakat secara antusi
as menyambut kehadiran Posbindu dan Posyandu Lansia 
ini.

Menurut Ketua tim  KKN UMY 0 3 1 /2 0 1 7 , Angga Ra- 
madhana, kegiatan ini sebagai wujud partisipasi tim  KKN 
UMY dalam pemberdayaan masyarakat.

"Selain kegiatan ini, kami juga melakukan banyak kegi
atan lain yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, di an
taranya adalah pengaktifan kembali Taman Pendidikan 
Alquran, penghijauan dan juga penyuluhan kepada ma
syarakat,” ujar Angga.

Angga menambahkan kegiatan KKN yang dilakukan 
memang berusaha menyasar semua anggota masyarakat 
dari anak-anak sampai lansia.

“ Kami berusaha mengajak anak-anak mencintai ling
kungan dengan mengajak mereka menanam pohon peng
hijauan,” tambahnya.

Pada peresmian Posbindu dan Posyandu Lansia, di 
samping kegiatan seremonial, kegiatan peresmian Pos
bindu dan Posyandu Lansia juga diisi dengan pemeriksa
an kesehatan lansia, pembagian doorprize  dan ada se
nam lansia.

Fajar Junaedi, dosen pembimbing lapangan KKN UMY 
0 3 1 /2 0 1 7  menjelaskan bahwa program kegiatan KKN 
mahasiswa di Dusun Tegalsari, Desa Pakembinangun, 
Kabupaten Sleman diorientasikan pada kegiatan yang 
memiliki keberlanjutan. Sehingga setelah KKN berakhir, 
masyarakat terus bisa menjalankan kegiatan, (fajar juna- 
edl/app)


