BEM KM UGM Adakan Gerakan Bersih Kampung
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BEM KM UGM mengadakan Gerakan Bersih Kampung (GEBRAK), Sabtu (25/4) bertempat di daerah
Sendowo RW 53, 54, 55, 56, Mlati, Sleman. Sebelumnya, kegiatan ini telah terlaksana dengan sukses
di daerah Pogung pada bulan Maret yang lalu. Seftiandar Mega Riandana dari Kementerian
Hubungan Masyarakat BEM KM UGM mengatakan kegiatan ini sebagai aksi nyata BEM KM UGM
terjun ke masyarakat.
"Tiga nilai BEM KM UGM yang selalu dibawa dalam setiap hal yang akan dilakukan adalah tradisi
intelektual, pelayanan masyarakat, serta keterlibatan politik nasional. Salah satu nilai tersebut
secara nyata kami lakukan bersama-sama dengan masyarakat di daerah Sendowo melakukan aksi
bersih-bersih kampung," papar Mega.
Mega menambahkan selain menjalin silaturahmi dengan warga kampung Sendowo, kegiatan ini juga
sebagai bentuk kepedulian dan rasa terima kasih dari mahasiswa Gadjah Mada. Sebagai salah satu
daerah yang berbatasan langsung dengan kampus UGM, bukan hal yang mengherankan jika banyak
mahasiswa yang memiliki rumah keduanya disini.
"Untuk itulah muncul ide kami untuk melakukan Gerakan Bersih Kampung (GEBRAK) terutama di
kawasan daerah kampus Gadjah Mada ini," imbuhnya.
Bersih-bersih kampung tersebut diawali dengan apel pagi dari seluruh staf maupun PH BEM KM
UGM guna memupuk jiwa kedisiplinan dan kepemimpinan dari BEM KM UGM. Setelah itu
dilanjutkan dengan pembagian regu untuk membersihkan beberapa area di Sendowo. Bersama-sama
warga mereka saling bahu-membahu membersihkan jalan-jalan utama, pojok-pojok beberapa rumah
warga, dan daerah sekitarnya. Kegiatan juga diselingi dengan obrolan-obrolan ringan dan

pertanyaan dari warga terkait jurusan perkuliahan yang sedang mereka tempuh.
Kegiatan ini pun mendapat tanggapan positif dari warga setempat. Hadiwiyanto selaku ketua RT 04
menilai kegiatan tersebut cukup positif sebagai sarana silaturahmi dan mendekatkan mahasiswa
dengan masyarakat, khususnya warga daerah Sendowo.
"Semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan berkelanjutan kedepannya dan bisa menjadi agenda untuk
tahun-tahun berikutnya," katanya. (Humas UGM/Satria)
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Gerakan Irigasi Bersih, Petani Bantul Gelar Kirab Budaya Mapak Toya
Transformasi Arsitektural Kampung Wisata Surakarta
UGM Gelar Festival Kampoeng
Gerakan Irigasi Bersih dari Jogja untuk Indonesia
UGM Canangkan Kampung Hijau di Sekitar Areal Kampus

