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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. DESKRIPSI WILAYAH 

1. Gambaran Umum Kecamatan Muja Muju 

Survei sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN 

sebagai acuan untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan 

selama KKN belangsung, sehingga program-program yang ada sesuai dan 

dapat berjalan bersama dengan program yang ada di lokasi KKN tersebut. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) AlternatifPeriode LI Divisi I Kelompok B Unit 

1, berlokasi di Masjid Mujahidin, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan 

Umbulharjo, Kabupaten Yogyakarta , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kelurahan Muja Muju adalah salah satu kelurahan yang berada 

dalam wilayah administrative kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

Kelurahan Muja Muju mempunyai wilayah yang cukup luas. Luas wilayah 

kelurahan muja muju adalah ± 950 Ha, dengan pembagian wilayah yang 

ditempati sebagai tempat tinggal penduduk 77 Ha, pekarangan 76 Ha, 

kuburan 1 Ha, taman 3 Ha, perkantoran 8 Ha, dan prasarana umum lainnya 

785 Ha.  
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2. Gambaran Umum Kelurahan Muja Muju 

a. Letak geografis 

Letakgeografiskelurahan Muja Mujuadalah : 

1) Sebelahutara : Kel. Baciro, KecamatanGondokusuman 

2) Sebelahselatan` : Kel. Warungboto, KecamatanUmbulharjo 

3) Sebelahtimur : Kel. Rojowingun, KecamatanKotagede 

4) Sebelahbarat : Kel. Semaki, KecamatanUmbulharjo 

b. Topologi geografis 

Keadaan tanah di kelurahan Muja Muju datar dan tidak 

bergelombang dengan kondisi jalan yang rata-rata sudah di 

aspal/paving. 

c. Perhubungan 

Keadaan jalan utama kelurahan Muja Muju sendiri sudah 

beraspal dan berpaving dengan kondisi baik. Alat transportasi yang 

terdapat antara lain sepeda motor, mobil, dll. Disamping sarana 

transportasi juga terdapat sarana komunikasi yang dimiliki oleh warga 

kelurahan Muja Muju, sarana komunikasi yang dimiliki sudah cukup 

maju seperti televisi, radio, komputer, dan handphone.  

d. Pendidikan  

Di bidang pendidikan berikut data lengkap dari kelurahan Muja 

Muju seperti dalam tabel di bawah ini : 
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TingkatanPendidikan Laki - laki Perempuan 

Tamat SD/sederajat 448 578 

Tamat SMP 545 577 

Tamat SMA 1438 1466 

Tamat D2 46 50 

Tamat D3 250 290 

Tamat S1 926 923 

Tamat S2 124 76 

Tamat S3 11 4 

 

Berdasarkan data yang sudah terlampir, bisa di simpulkan bahwa 

seluruh warga kelurahan Muja Muju mengenyam bangku pendidikan 

sesuai dengan program pemerintah wajib belajar 9 tahun. 

e. Agama dan Kehidupan Beragama 

Mayoritas penduduk di kelurahan Muja Muju beragama Islam. 

Untuk kegiatan keagamaan bagi yang beragama Islam mempunyai 

rutinitas pengajian untuk ibu-ibu setiap satu minggu dua kali.  

f. Keadaan Sosial Budaya 

Hubungan sosial budaya di Kelurahan Muja Muju sangat baik, 

hubungan antara warga yang satu dengan yang lain juga sangat akrab 

dan penuh kekeluargaan. Adanya ke akraban antara warga dibangun 
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dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga, 

kelompok-kelompok masyarakat ataupun pemerintah kelurahan maupun 

pejabatRW dan RT. 

g. Sarana dan Prasarana 

Secara umum yang ada di kelurahan mulai dari saran ibadah, 

apotek, posyandu, sara prasarana yang ada di buat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. 

 

B. Rencana Pembangunan Wilayah 

1. Rencana Kegiatan Kelompok 

Kegiatan KKN ini kami susun berdasarkan hasil survey yang kami 

lakukan sebelum dilakukan penerjunan dilokasi KKN, kelurahan Muja 

Muju. Rencana kegiatan yang kami susun mencakup beberapa bidang yaitu 

bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, serta bidang 

pendukung.Rencana kegiatan yang kami susun ini juga bertujuan untuk 

pemberdayaan masyarakat. 

a. Bidang Keilmuan 

Untuk bidang keilmuan ini disesuaikan berdasarkan disiplin ilmu 

yang kami tempuh dengan kondisi masyarakat yang akan kami gunakan 

untuk KKN. Misalnya fakultas FKIP  menyelenggarakan program 
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bimbingan belajar , fakultas teknik elektro menyusun program-program 

yang berkaitan dengan pengetahuan tentang listrik.  

b. Bidang keagamaan 

Bidang keagamaan yang kami susun merupakan salah satu dari 

bentuk usaha mendekatkan manusia kepada Allah SWT. Sehingga 

diharapkan masyarakat bisa lebih dekat, semakin bertambah keimanan 

dan ketaqwaannya. Kami juga menyusun program-program keagamaan 

yang ditujukan untuk anak-anak sehingga diharapkan anak-anak bisa 

lebih mengenal tentang Islam dan bisa membangun generasi bangsa 

yang dapat berpegang teguh pada ajaran agam Islam. 

c. Bidang Seni dan Olahraga 

Bidang seni dan olahraga yang kami susun ditujukan kepada 

seluruh masyarakat. Program-program yang kami susun ini kami 

sesuaikan berdasarkan hasil survey. 

d. Bidang pendukung  

Bidang pendukung adalah selain yang terkait dengan ketiga bidang 

diatas. Program-program pendukung yang kami susun dari program 

individu juga kami sesuaikan dengan hasil survey dan masukan dari 

masyarakat. 
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C. Permasalahan yang ditemukan dilokasi 

Permasalahan yang ditemukan di tempat lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 

Masjid Mujahidin, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta yaitu:  

1. Kurangnya antusias warga terhadap kegiatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 

(KKN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


