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PENDIDIKAN
H A R IA N

ab Psikologi Indonesia Layak Diadopsi
JO G JA —Dunia pendidikan di DIY 

perlu berbangga. Kalau biasanya per
guruan tinggi (PT) di kota ini banyak 
mencontoh beragam metode dan konsep 
pendidikan dari luar negeri, kali ini giliran 
PT asing yang berguru pada PT di DIY.

Adalah University of Saint Anthony 
(Usant), Filipina yang belajar banyak dari 
sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) di 
DIY. Bahkan salah satu kampus ternama 
di Filipina itu mengadopsi laboratorium 
psikologi kampus di DIY.

“University of Saint Anthony telah 
mengadopsi laboratorium psikologi yang 
kami miliki karena dianggap berkualitas 
dan lengkap. Di kampus itu justru be
lum ada laboratorium yang memadai,” 
ungkap Rektor Universitas Ahmad

Dahlan(UAD), Dr Kasiyarno MHum 
disela International Seminar on Educa- 
tion di Premiere Inn Hotel, Kamis (18/8).

Menurut Kasiyarno, selain infra
struktur, berbagai fasilitas dan program 
di laboratorium psikologi mereka jadi 
contoh untuk dikembangkan di Filipina. 
Bahkan sejumlah dosen ikut mengikuti 
perkuliahan di UAD.

Sebanyak 11 mahasiswa S2 dan S3 
University of Saint Anthonyjuga melaku
kan studi banding di sejumlah universitas. 
Selain UAD, mereka juga mengunjungi 
Unisa (Universitas Aisyiyah), [JfylY (Uni
versitas Muhammadiyah Yogyakarta), 
dan UST (Universitas Sarjanawiyata 
Tamansiswa).

“Mereka akan mempelajari berbagai

hal selama di Jogja, termasuk berbagai 
fasilitas dan layanan pendidikan di kota 
ini,” ujarnya.

Tak hanya laboratorium psikologi, 
lanjut Kasiyarno, para mahasiswa asal 
Usant juga mempelajari Ilmu Multi Media 
di UAD. Mereka mempelajari soal peny
iaran hingga stasiun televisi yang telah 
dimiliki UAD. “Pembelajaran tersebut 
penting karena seringkah justru di luar 
persoalan ilmiah,” tandasnya.

Sementara pengelola Pascasarjana 
UAD, Dr RA Noer Doddy Irmawati 
menjelaskan, sejumlah mahasiswa S2 
dan S3 Usant sebelumnya juga mengikuti 
kursus ke UAD. Mereka bahkan menu
larkan kehidupan Islami setelah mereka 
pulang ke negaranya.

BERNAS

“Banyak hal yang dipelajari maha
siswa dari luar ke 'kampus-kampus di 
Jogja, tidak hanya akademik namun juga 
budaya dan tradisi,” ungkapnya.

Irmawati menambahkan, selain kun
jungan kali ini, sebelumnya terdapat 26 
mahasiswa Usant yang mengikuti kursus 
selama tiga bulan. Sedangkan kali ini, 
sebelas mahasiswa asal Usant mengikuti 
studi banding selama seminggu.

“Mereka juga ikut seminar dengan 
menampilkan sejumlah pembicara dari 
beberapa perguruan tinggi di Jogjakarta, 
maupun dari Usant Filipina,” jelasnya.

Kedepan U AD j uga akan mengirimkan 
enam mahasiswanya ke Filipina. Mereka 

. akan berada di sana selama tigabulan untuk 
menyelesaikan tesisnya, (ptu)


