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KKN: Rektor UM Palangkaraya beserta para Pimpinan Universitas pada acara Pembukaan KKN ke-44 diselenggarakan di Gedung Aula
Utama, Kampus UM Palangkaraya, pada Sabtu (10/10).

PALANGKA RAYA – Pandemi virus corona tidak menghalangi bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di kampus Universitas Muhammadiyah (UM) Palangkaraya. Bila kegiatan
pendidikan dan pengajaran dilakukan secara daring atau virtual, begitu pun dengan kegiatan kuliah kerja nyata.
Selama ini kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengharuskan mahasiswa berbaur dengan warga, namun di masa
pandemi ini, mereka diharuskan melaksanakan kegiatan secara online. Namun, sesekali mereka turun langsung ke
warga dengan membagikan bantuan berupa masker hingga alat kesehatan lainnya.
KKN UM Palangkaraya sendiri telah memasuki angkatan yang ke-44. Rektor UM Palangkaraya, Dr. Sonedi, M.Pd
dalam sambutannya mengungkapkan bahwa meski Pembukaan KKN digelar secara daring, hal tersebut tidak akan
mengurangi esensi dari KKN itu sendiri. “Kami berharap semua mahasiswa UM Palangkaraya yang ikut dalam
KKN ke-44 ini dapat secara maksimal membantu penanggulangan covid-19 serta membantu masyarakat yang
terdampak covid-19”, ujar Dr. Sonedi, M.Pd saat membuka acara KKN ke-44 pada Sabtu (10/10). Dalam
pembukaan KKN ke-44 ini, sejumlah Pimpinan Universitas ikut hadir baik secara daring maupun luring. Selain
Rektor UM Palangkaraya, Pimpinan Universitas yang ikut hadir langsung dalam pembukaan adalah Wakil Rektor I
(Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.) dan Wakil Rektor II (Ika Safitri Windiarti, S.T., M.Eng., Ph.D).
Endang Sri Suyati, M.Pd selaku Ketua Pelaksanaan KKN mengatakan kegiatan KKN tematik dimulai tanggal 10
Oktober 2020 hingga 29 Desember 2020.”Tema yang diangkat dari KKN ke-44 ini adalah terkait Penanganan
Covid-19,” kata Endang dalam bincang-bincang secara daring, Sabtu (10/10).
Total mahasiswa yang mengikuti KKN ke-44 UM Palangkaraya adalah sebesar 347 mahasiswa dengan Dosen

Pendamping Lapangan sejumlah 34 Dosen. Peserta KKN tersebut berasal dari Pulang Pisau (40 mahasiswa),
Kasongan (61 mahasiswa), PGSD (20 mahasiswa), nonreguler Palangka Raya (24 mahasiswa), dan Reguler
Palangka Raya (202 mahasiswa). Keseluruh mahasiswa peserta KKN tersebut akan disebar ke berbagai tempat di
Kalimantan Tengah. “Hal ini kami lakukan sebagai bukti pengabdian UM Palangkaraya kepada masyarakat
Kalimantan Tengah”, ujar Kepala LP2M UM Palangkaraya, Dr. Nurul Hikmah Kartini, pada Sabtu (10/10)
(ap/my)

