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Beberapa bulan terakhir ini wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) marak menyerang ternak di
Indonesia. Hal ini lantas menjadi perhatian pemerintah terkait penanganan penyakit PMK terutama
pada ternak ruminansia. Salah satu upaya pemerintah dalam penanganan wabah PMK ini adalah
vaksinasi. Vaksinasi PMK diharapkan menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan imunitas
ternak terhadap virus. Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, mahasiswa KKN UGM membantu
pelaksanaan vaksinasi dengan bekerja sama dengan Dinas Peternakan Wonosari, UPT Puskeswan
Wonosari, Kelompok Ternak Wirotomo, dan Polres Wonosari dengan melakukan vaksinasi PMK di
Desa Piyaman.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-PPM UGM, Dr. drh. Sarmin, M.P., mengatakan vaksinasi
PMK dilaksanakan sebanyak 3 kali. Program vaksinasi dosis pertama telah sukses dilaksanakan pada
30 Juni 2022 lalu. Vaksinasi dosis kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus. Sedangkan vaksinasi
dosis ketiga akan dilaksanakan kembali beberapa minggu kemudian. “Program vaksinasi ini
diharapkan dapat menjadi kabar baik bagi masyarakat peternak khususnya di Desa Piyaman karena
ternaknya telah terlindungi dari wabah PMK,” kata Sarmin dari rilis yang dikirim Jumat (12/8).
Dalam pelaksanaan vaksinasi, kata Sarmin, menjadi salah satu program kegiatan KKN PPM karena
lokasi KKN mereka terjadi wabah PMK.
“Kegiatan ini menjadi suatu pengalaman penting karena mahasiswa turut berperan serta dalam
pemberantasan PMK sebagai salah satu kegiatan yang sesuai dengan bidang ilmu terutama
kedokteran hewan” katanya.
Sarmin menuturkan dalam pelaksanaan vaksinasi, para mahasiswa berbagi tugas. Tamam Bagus

Setyoaji dan Shadiq Irwan, mahasiswa KKN PPM UGM dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM
membantu pemeriksaan fisik sedangkan mahasiswa dari fakultas lain, seperti Dian Ritma Setyorini
dan Firda Karinda dari Prodi Teknologi Veteriner, serta Kurnia Indah Tri Hapsari dari Prodi
Teknologi Hasil Perikanan yang membantu mendata ternak bawah penyeliaan dokter hewan yang
berwenang. Selanjutnya tugas pencatatan ternak juga dibantu oleh mahasiswa kluster saintek, yaitu
Agung Aldhi Prasetya dari prodi Matematika dan Anas Syahirul Alim dari prodi Teknologi Informasi.
Keterlibatan mahasiswa KKN-PPM dalam program vaksinasi PMK ini disambut baik oleh berbagai
pihak. Kepala UPT Puskeswan Wonosari, drh. Eka Riyanta, mengatakan mahasiswa KKN-PPM UGM
telah berperan aktif dalam mengikuti program vaksinasi dari awal sampai saat ini. “Adanya
mahasiswa KKN-PPM ini sangat membantu sekali karena jumlah target ternak yang ada di Wonosari
banyak, namun jumlah petugas di lapangan masih sangat terbatas” katanya.
Lurah Piyaman, Tugino, S.Pd., mengapresiasi program vaksinasi PMK yang diinisiasi oleh mahasiswa
KKN UGM. “Berkat adanya program KKN ini, kami merasa sangat terbantu khususnya dalam
pelaksanaan vaksinasi PMK. Terima kasih atas pengabdian adik-adik KKN di Kelurahan Piyaman
ini,” pungkasnya.
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