Mahasiswa UGM Jadi Relawan di Festival Puncak Papua
Thursday, 22 Februari 2018 WIB, Oleh: Satria

Mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan merupakan salah satu poin yang
terkandung dalam visi-misi UGM. Selama ini, UGM juga aktif mengirimkan sivitas akademikanya ke
pelosok-pelosok negeri untuk mengabdi dan menjelajah, seperti program KKN (Kuliah Kerja Nyata)
dan ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh Mahasiswa Pencinta Alam UGM.
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada terpilih sebagai perwakilan untuk mengikuti ekspedisi Festival
Puncak Papua. Ahmad Fikri, mahasiswa jurusan Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM
angkatan 2016, terpilih menjadi salah satu dari lima relawan pendaki yang diseleksi dari seluruh
wilayah di Indonesia. Ahmad yang aktif di Unit Kesehatan Mahasiswa (UGM) akan mendaki puncak
Gunung Mandala (4760 mdpl) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Ekspedisi yang
bertemakan pendakian bernapaskan pendidikan ini diselenggarakan oleh organisasi WANADRI
(Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung) berkolaborasi dengan Indonesia Mengajar
(IM). Ahmad dan relawan lainnya akan bergabung untuk melaksanakan ekspedisi pada 9-25 April
2018.
Festival Puncak Papua (FPP) adalah sebuah pagelaran seni dan budaya yang juga dirangkaikan
dengan pendakian ke dua puncak, yaitu Puncak Mandala dan Puncak Yamin (4.500 mdpl).
“Selain pendakian akan dilakukan kegiatan live-in dengan beragam fokus, seperti pelatihan guru,
peningkatan mutu kesehatan, pendataan lingkungan dan sosio-antropologi, pelatihan budidaya
apotek hidup, hingga manajemen keuangan desa,”papar Ahmad, Kamis (22/2).
FFP mengundang seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki semangat pendidikan untuk
memajukan pendidikan dan ingin berangkat berpetulang di tanah timur Indonesia, Papua.

Diadakannya FFP diharapkan dapat membuka akses pendidikan dan pariwisata di Pegunungan
Bintang, Papua. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menginpirasi anak-anak di daerah
ekpedisi agar terinspirasi dan bersemangat untuk meraih cita-cita karena bertemu dengan banyak
petualang dari berbagai macam latar profesi. (Humas UGM/Catur)
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UGM Kembali Kirim Relawan ke Palu
Jogja Aman dan Nyaman bagi Siswa dan Mahasiswa Papua
UGM dan Pemkab Puncak Papua Jalin Kerja Sama
35 Guru Perintis Siap Dikirim ke Papua
FIB Kembali Menggelar Festival Budaya Arab

