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PTS Lokal Tidak 
Perlu Minder

JOGJA—Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) Kasiyarno mengingatkan 
agar perguruan tinggi swasta (PTS) di 
Kota Jogja ini tidak perlu minder ketika 
menjalin kerjasama lintas regional dengan 
kampus lain dari luar negeri, utamanya di 
wilayah Asia Tenggara.

Kasiyarno membeberkan fakta, keunggulan 
kampus-kampus di Jogja sering diadopsi 
oleh perguruan tinggi lain di kawasan 
Asia Tenggara. Dia memberikan gambaran 
tentang jalinan kerjasama antara UAD 
dengan University of Saint Anthony (Usant) 
Filipina. Setelah Nota Kesepahaman (MoU) 
diteken 2014 lalu, universitas itu itu banyak 
mengadopsi penunjang-penunjang studi 
di UAD.

"Kita jangan minder, kenyataannya mereka 
tertarik dengan yang sudah ada di Jogja ini," 
papar Kasiyarno usai mengikuti seminar 
Improving Educational Collaboration for 
Better ASEAN Communty di Vennue Premier 
Inn Hotel, Kamis (18/8).

Kasiyarno menjabarkan, selama ini Usant 
Filipina mengadopsi laboratorium psikologi 
yang sudah berkembang dengan baik di 
UAD. Selain laboratorium psikologi, para 
mahasiswa asal Usant juga mempelajari 
ilmu multi media di UAD. Tidak hanya 
itu, aspek sosial berupa iklim harmonisasi 
di kampus juga menjadi bahan rujukan 
untuk diaplikasikan di Filipina.

Dalam kesempatan itu UAD juga menjadi 
fasilitator kunjungan 11 mahasiswa dari 
Usant yang akan menggelar studi banding di 
Jogja. Selain mengunjungi UAD, mahasiswa 
dari Filipina itu akan melakukan studi ke 
Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa 
(UST), Universitas Muhammadyah Yogyakarta 
(UMY), Universitas Aisyah (Unisa).

“Antara Usant Filipina dengan UAD 
sebenarnya sudah beberapa kali saling 
tukar mahasiswa. Sudah banyak mahasiswa 
di sana yang melakukan studi di sini. 
Begitu juga kami mengirimkan mahasiswa 
ke sana dntuk menyelesaikan tesis,” 
tutur dia.

Salah seorang pengelola Pascasarjana UAD 
RA Noer Uoddy Irmawati mengemukakan, 
beberapa mahasiswa S2 dan S3 Usant yang 
sebelumnya mengikuti kursus ke UAD 
menularkan kehidupan Islami setelah 
mereka pulang ke; negaranya. Sebelumnya 
bahkan ada 26 mahasiswa Usant yang 
mengikuti semacam kursus singkat selama 
tiga bulan.

“Mereka kemudian menularkan cara 
berpakaian yang Islami setelah pulang ke 
Phillipina. Begitu pula soal makanan halal. 
Bahkan di Usant pun sekarang sudah ada 
tempat khusus untuk sholat, semacam 
mushola,” ungkapnya kemudian.

Selanjutnya, dalam waktu dekat UAD juga 
akan mengirimkan enam mahasiswanya 
ke Filipina. Enam mahasiswa itu akan 
berada di sana selama enam bulan untuk 
menyelesaikan tesisnya. (Arif wahyudi)


