Mahasiswa KKN UGM Adakan Pemeriksaan Kesehatan
Gratis di Kulon Progo
Tuesday, 26 November 2019 WIB, Oleh: Gloria

Tim KKN-PPM UGM mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga Desa Ngentakrejo,
Kecamatan Lendah, Kulon Progo, pada Minggu (24/11) lalu.
Acara yang didukung oleh Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, Desa Batik Sehat
UGM, dan FK-KMK UGM ini juga sekaligus menjadi penutup bagi program KKN yang telah
berlangsung selama 50 hari di empat dusun, yakni di Dusun Bendo, Pereng, Kasihan I, dan Kasihan
II.
Menghadirkan puluhan dokter dari RSUD Sardjito, dalam pemeriksaan kesehatan ini warga Desa
Ngentakrejo bisa mengakses pelayanan konsultasi kesehatan dengan dokter umum, kulit, mata, dan
THT secara cuma-cuma.
“Dikarenakan kuota yang terbatas, banyak warga yang telah antusias mengantri sejak pagi,” ujar
Aditya Nugraha selaku Koordinator Mahasiswa KKN-PPM UGM Ngentakrejo 2019.
Pelaksanaan kegiatan ini berangkat dari banyaknya warga Desa Ngentakrejo yang bekerja di
industri batik atau sebagai petani yang rentan dengan berbagai penyakit tertentu. Sebanyak 35
dokter dihadirkan pada kegiatan ini untuk memberikan pelayanan kepada 140 warga yang
mengikuti pemeriksaan kesehatan.
Sembari menunggu giliran pemeriksaan, warga juga dihibur oleh beberapa persembahan tarian dan
musik dari mahasiswa KKN. Ada pula pameran produk dan program yang telah dibuat atau
dilaksanakan oleh tim KKN-PPM UGM sebagai bukti pengabdian mahasiswa kepada Desa
Ngentakrejo.
Selain itu, di waktu yang bersamaan, para mahasiswa juga mengadakan acara bersama kelompok
difabel serta pelatihan make up dengan warga Desa Ngentakrejo.
“Harapannya dengan acara ini dan program-program yang sudah tim KKN laksanakan, pengabdian
kami bisa berkelanjutan dan yang pasti bermanfaat bagi masyarakat Desa Ngentakrejo,” imbuhnya.
Kegiatan KKN di Desa Ngentakrejo berlangsung pada 8 Oktober-26 November 2019 dan mengusung
tema "Pengembangan Desa Hijau melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lendah, Kulon
Progo".
Beberapa program unggulan yang dijalankan para mahasiswa antara lain pengadaan teknologi tepat
guna seperti filter air, biogas, dan prototipe pengolahan plastik menjadi BBM, penggalian potensi
desa wisata di Desa Gulurejo dan Ngentakrejo, pelatihan media sosial dan literasi digital untuk
membangun UMKM dan edukasi etika internet terhadap generasi muda, serta berbagai program
dan penyuluhan kesehatan, sosial, dan perubahan iklim. (Humas UGM/Gloria)
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