Program Khidmat Komuniti Sukarelawan Yes! Politeknik Kuala Terengganu di Karimun,
Indonesia
KARIMUN, 18 MAC - Seramai 22 orang pelajar dan 13 orang pegawai dari Politeknik Kuala
Terengganu (PKT) telah terlibat dalam menjayakan Program Khidmat Komuniti Sukarelawan
Yes! Politeknik Kuala Terengganu bertempat di Desa Pangke, Karimun, Indonesia.
Program tanggungjawab sosial korporat (CSR) ini adalah anjuran kali keempat oleh Unit
Pengurusan Psikologi dengan kerjasama Unit Sukan dan Ko-Kurikulum, PKT dalam usaha
untuk mengenali lebih dekat lagi kehidupan penduduk luar bandar di daerah Karimun yang
berbeza budaya dan latar belakang.
Pengarah PKT, Radiah Che Su berkata, objektif utama program ini dilaksanakan adalah untuk
memberi pendedahan kepada para pelajar tentang kehidupan masyarakat setempat di Desa
Pangke, Karimun selain menggalakkan hubungan sosial yang lebih erat dan positif antara
Malaysia dan Indonesia.
Katanya, program seperti ini juga dapat membentuk kepimpinan melalui teladan dengan
menimba pengalaman daripada masyarakat yang lebih arif dalam kehidupan dan pelajar juga
dapat berkongsi ilmu dengan masyarakat setempat yang berbeza dialek percakapan dan
budaya serta taraf sosial ekonomi.
“Antara aktiviti yang telah diadakan adalah gotong-royong membersihkan kawasan pantai Desa
Pangke, perlawanan bola tampar antara pelajar PKT dan golongan belia Desa Pangke, aktiviti
bersama pelajar-pelajar Sekolah Dasar 002 Meral Barat, Kacematan, Karimun dan
persembahan kompang oleh penduduk Desa Pangke” katanya.
“Menariknya, sepanjang 4 hari program ini berlangsung para pelajar dan pegawai tinggal
bersama-sama dengan keluarga angkat masing-masing bagi mengeratkan lagi hubungan
silaturrahim antara mereka. Terdapat pelajar yang pada mulanya merasa ‘kekok’ untuk tinggal
bersama dengan keluarga angkat yang berbeza budaya dan dialek. Bagaimanapun rasa kekok
itu berubah menjadi bibit kemesraan apabila aktiviti mengeratkan silaturahim diadakan”
katanya.
“Pada hari terakhir, suasana bertukar pilu semasa sesi penyerahan anak angkat. Kebanyakan
para pelajar yang ditemui mahu kembali dan mengekalkan hubungan dengan keluarga angkat
mereka walaupun sudah bekerjaya kelak. Semoga para pelajar dapat memperolehi
pengalaman yang berharga selama berada di Desa Pangke dan elemen kemanusiaan,
kebudayaan dan kasih sayang yang dipelajari dapat dipraktikkan oleh pelajar dalam kehidupan
seharian mereka” tambahnya.

Kedatangan warga PKT disambut meriah oleh penduduk kampung Desa Pangke.

Adat memakan sirih sebagai meraikan tetamu yang datang.

Perlawanan bola tampar antara pelajar PKT dan golongan belia Desa Pangke.

Aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan pantai Desa Pangke.

Pelajar PKT diajar bermain kompang oleh penduduk setempat Desa Pangke.

Aktiviti bersama pelajar-pelajar Sekolah Dasar 002 Meral Barat, Kacematan, Karimun

Bergambar kenangan di Desa Pangke, Karimun

