Perkuat Nasionalisme, UGM Bagikan 40 Ribu Peta Indonesia
Thursday, 05 Juni 2014 WIB, Oleh: Ika

UGM bekerjasama dengan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) dan Badan Informasi Geografi (BIG)
merilis program Melek NKRI. Program ditujukan untuk memperkuat nasionalisme masyarakat
dengan memberikan bantuan Peta NKRI ke berbagai sekolah di wilayah Indonesia.
“Tahun 2014 akan disebarkan 5 ribu peta Indonesia ke sejumlah sekolah di kabupaten/kota di
berbagai daerah Indonesia. Target besarnya akan ada 40 ribu peta lagi yang akan diberikan hingga
2016 mendatang. Peta yang diberikan adalah peta resmi dan berkekuatan hukum yang dikeluarkan
oleh BIG,” kata Ketua IGI, Prof. Dr. Suratman, M.Sc, Kamis (5/6) di saat melakukan penyerahan peta
perdana di SDN Caturtunggal 3, Depok, Sleman. Dalam kegiatan yang diadakan Ikatan Mahasiswa
Geografi (IMAHAGI) UGM dan KKN SLM 29 UGM tersebut diserahkan 7 buah peta Indonesia dalam
skala 1: 5.000.000 untuk pelajar SDN Caturtunggal 3.
Suratman mengatakan nantinya peta Indonesia akan disebarkan ke berbagai sekolah dari tingkat SD
hingga SMA. Melalui program tersebut diharapkan mampu membangun rasa nasionalisme generasi
muda dan masyarakat.
“Saat ini jarang ditemukan peta baik di sekolah maupun intitusi pemerintahan sehingga penting
membangun ruh nasionalisme melalui peta. Harapannya sekolah terus mendengungkan
pembelajaran peta NKRI kepada para siswa agar melek terhadap NKRI sebagai kekuatan kekuatan
pembangunan bangsa,” jelas Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat UGM
ini.
Suratman menuturkan pelaksanaan penyebaran peta turut melibatkan mahasiswa melalui kegiatan
KKN. Selain membantu penyebarluasan peta, mahasiswa juga akan dilibatkan untuk melakukan

pendampingan pembelajaran peta kepada pelajar.
“Untuk keberlangsungan program penyebaran peta ini kami melibatkan mahasiswa di dalamnya.
Mahasiswa KKN di UGM juga kita titipi peta dan akan melakukan pendampingan secara
berkelanjutan,” terangnya.
Ditambahkannya, saat ini IGI, IMAHAGI UGM, dan BIG tengah menyusun situs pembelajaran
tentang peta secara online yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Web edukasi digital
map NKRI ini kedepan diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat.
Sementara Kepala Sekolah SDN Caturtunggal 3, Depok, Sleman, Karti Andayani, S.Pd.SD.,
menyampaikan aparesiasi karena dipilih sebagai tempat launching pertama dalam penyebaran peta
NKRI. Penyerahan peta Indonesia diharapkan dapat membuka wawasan nusantara para pelajar.
“Melalui peta siswa-siswa dan seluruh warga Indonesia dapat mengetahui dan mempelajari wilayah
Indonesia dan kedepan bisa memberikan manfaat untuk bangsa,” katanya. (Humas UGM/Ika)
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1000 Gambar Peta NKRI Raih Rekor MURI
Nasionalisme Indonesia Semakin Tergerus
Nasionalisme Sukarno Perkuat Pendidikan Karakter
Korpagama Bagikan 200 Paket Kurban
Korpagama Bagikan 290 Paket Daging Kurban

