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LANDASAN KEGIATAN

Dalam hadits-hadits shahih dan hasan telah dijelaskan:
لََم َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن  َصلَى ّللَاُ َعلَْيِه َوسَ َعْن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر قَاَل قَاَل َرُسوُل ّللَاِ •

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاُطِفِهْم َمثَ  ٌو تََداَعى لَهُ ُل اْلَجَسِد إَِذا اْشتََكى ِمْنهُ ُعضْ فِي تََواد ِ
َسائُِر اْلَجَسِد بِالَسَهِر َواْلُحَمى

Dari Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu berkata 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: 
“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling 
mencintai, saling menyayangi dan saling menyantuni adalah 
bagaikan satu tubuh; jika salah satu anggota tubuh 
merasakan sakit, niscaya seluruh anggota tubuh lainnya ikut 
merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam.” (HR. 
Bukhari dan Muslim)



1. Mahasiswa sebagai “social control”
Mahasiswa sebagai “social control”, 

sebagia mahasiswa kita harus 
berperan sebagai pengontrol 

kehidupan social. Dalam hal ini kita 
bias mengontrol kehidupan 

masyarakat, dengan cara kita sebagai 
mahasiswa menjadi jembatan antara 

masyarakat dengan pemerintah.

2. Mahasiswa sebagai “moral force”
Mahasiswa sebagai “moral force”, kita 
sebagai mahasiswa berperan sebagai 
kekuatan moral. Gelar moral force ini 

diberikan kepada kita sebagai 
mahasiswa oleh masyarakat, sebab 
kitalah yang akan menjadi kekuatan 

moral untuk negri. 



Lokasi Kegiatan :
1. Kabupaten 
Bantul 
2. Kabupaten 
Gunung Kidul 
3. Kabupaten 
Pacitan



Hasil Survei dan Assessment 
Pasca Bencana di Kec. Piyungan, 

Kab. Bantul 

Hari,Tanggal Assessment: Jumat-Minggu, 1-3 Desember
2017



Lokasi: Dusun Bintaran wetan, Piyungan, BANTUL 

Bencana/Kerusakan:
-Sebuah Jembatan roboh, bentang: 30m; lebar:2,5m
-Tanggul/Turap roboh akibat longsor



Lokasi: Dusun Payak Cilik, Piyungan, BANTUL 

Bencana/Kerusakan:
-Dua buah Jembatan roboh, 
1.bentang: 30m, lebar: 2,5m
2.bentang: 30m; lebar: 1,5m

Upaya sementara:
Dibuat jembatan bambu
dan rakit sebagai alat
penyeberangan sementara





Lokasi: Dusun Mojosari, Piyungan, BANTUL 

Bencana/Kerusakan:
-Tanah Longsor
-Dinding rumah warga tertimbun tanah
-Tiang listrik roboh



Lokasi: Dusun Umbulsari, Piyungan, BANTUL 

Bencana/Kerusakan:
-Lantai depan rumah warga retak akibat longsor



Lokasi: Dusun Rejosari, Piyungan, BANTUL 

Bencana/Kerusakan:
-Gedung balai desa miring/hampir roboh akibat longsor di bantaran
-Lantai balai desa dan sekolah retak akibat longsor di bantaran
-Tempat wudhu musholla roboh akibat longsor
-Dinding rumah warga jebol







Lokasi: Dusun Kaligatuk, Piyungan, BANTUL 

Bencana/Kerusakan:
-Akses jalan roboh akibat longsor
-Turap/tanggul dipinggir jalan longsor
-Dinding rumah warga jebol





Lokasi: Dusun Ngablak, Piyungan, BANTUL 

Bencana/Kerusakan:
-Tumpukan sampah di TPA longsor hingga memasuki
persawahan
-Turap/tanggul dipinggir jalan longsor
-Dinding rumah warga tertimbuna tanah dan atap rumah jebol



Lokasi: Dusun Cempokojajar, Piyungan, BANTUL 

Bencana/Kerusakan:
-Turap/tanggul di perumahan longsor
-Adanya genangan air di pemukiman





Lokasi: Dusun Banyakan, Piyungan, BANTUL 

Bencana/Kerusakan:
-Longsor
-Sawah tercemar sampah akibat longsor di TPA
-Dinding rumah warga jebol
-Turap untuk akses jalan roboh





Lokasi: Dusun Sungapan, Bantul

Bencana/Kerusakan:
-5 petak sawah tergerus
-Turap roboh
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