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Memasuki minggu terakhir KKN PPM UGM Periode 6, mahasiswa KKN Unit Hargotirto di bawah
bimbingan Dwi Umi Siswanti, S.Si.,M.Sc (Fakultas Biologi) menyerahkan hasil program KKN ke
Desa Hargotirto. Delapan mahasiswa yang terdiri dari Atika (Fakultas Filsafat), Stefani (Fakultas
Ilmu Budaya), Vindy (Sekolah Vokasi), Satrio (Fakultas Teknik), Dinda (Fakultas Ilmu Budaya), Rini
(Fakultas Filsafat), dan Laras (FKKMK) menyerahkan hasil pelaksanaan program KKN dan paket
bantuan hasil dari penggalangan dana ke Pedukuhan Nganti dan Teganing III, Hargotirto, Kulon
Progo pada hari Selasa (16/6).
Pada kunjungan kali ini, mahasiswa KKN mengadakan sosialisasi mengenai COVID-19 seperti tata
cara mencuci tangan dan tata cara memakai-melepas masker yang benar termasuk penjelasan
tentang New Normal Era. Sosialisasi dilakukan dengan pengadaan pameran poster dan pemaparan
materi dari mahasiswa KKN. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan kesadaran dan
kewaspadaan warga akan COVID-19. Acara sosialisasi ini dihadiri sekitar 30 warga dan dilaksanakan
dengan menerapkan protokol COVID-19.
Dalam kesempatan ini mahasiswa menyerahkan hasil program kerja tim berupa poster dan video
singkat. Poster-poster hasil karya mahasiswa Tim KKN PPM Unit Hargotirto antara lain poster
infografis, poster tangkal berita hoaks terkait COVID-19. Mahasiswa memanfaatkan momen KKN ini
untuk bergerak aktif sebagai agen penyedia informasi yang terpercaya dan akurat bagi warga
terkait COVID-19. Video karya mahasiswa antara lain video tata cara membuat cairan disinfektan
dan video tutorial membuat masker kain, Poster infografis dan video juga telah disebarkan secara
daring melalui grup Whats App warga Desa Hargotirto dan diunggah ke website tanggap COVID-19

Desa Hargotirto (https://hargotirto.kkn-ppmugm.com/) yang dibuat oleh mahasiswa KKN sebagai
pusat informasi mengenai COVID-19. Website ini menyediakan fasilitas skrinning mandiri, peta
penyebaran ODP, PDP dan pasien positif di Provinsi DIY yang dapat dilihat oleh warga setiap
harinya.
Selain itu, mahasiswa KKN-PPM UGM Unit YO 0239 memberikan aktivitas positif pengusir rasa
jenuh selama stay at home di masa pandemi COVID-19 ini seperti podcast cerita anak, video ajakan
berolah raga, penyuluhan online shop, edukasi air hujan sebagai air bersih dan air siap minum, serta
lomba menulis bagi warga Hargotirto. Mahasiswa KKN juga mengadakan beragam jenis kelas online
meliputi kelas bahasa Korea, bahasa Inggris, kelas matematika, fisika bagi siswa sekolah.
Mahasiswa telah melakukan penggalangan sejak awal penerjunan dengan berbagai cara seperti
penyebaran poster dan pengadaan kompetisi game online. Dari usaha ini terkumpul dana lebih dari
5 juta rupiah dalam kurun waktu 3 minggu. Dana yang telah terkumpul digunakan untuk
menyediakan bantuan berupa paket sembako sebanyak 57 buah dan peralatan kesehatan
(handsanitizer, thermogun dan masker). Penerima bantuan ini adalah warga Desa Hargotirto yang
sudah dirumahkan selama lebih dari tiga bulan akibat pandemi COVID-19.
Menanggapi bantuan ini, Sukamto, pengurus objek wisata Pule Payung yang telah ditutup semenjak
pandemi, didampingi Kepala Dukuh Nganti, Aan, memberikan apresiasi.
“Terima kasih banyak telah memberikan perhatian pada kami, berkat bantuan dari teman-teman
KKN, kami dapat menyambung hidup di masa sulit akibat COVID-19 ini,”kata Sukamto.
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