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Produksi Jamur T

BANTUL, BERNAS -S e
banyak 25 mahasiswa Singapore , 
Politechnic akan mengikuti'1 
program Leaming Express (Lex) 
bersama mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) dan Universitas Pem
bangunan Nasional (UPN) 
selama dua minggu. Selama pro
gram tersebut, para mahasiswa 
akan belajar tentang produksi 
jamur, batu bata dan keripik.

Program Lex atau KKN 
Internasional tersebut mulai 
dibuka Senin (19/9) kemarin 
hingga 30 September men
datang. Kegiatan tersebut juga 
diikuti 16 mahasiswa UMY dan 
11 mahasiswa UPN Yogyakarta. 
Masing-masing mahasiswa SP 
akan didampingi satu buddy 
(pendamping) dari mahasiswa 
UMY atau UPN untuk mem
bantu mereka selama kegiatan

bersama masyarakat lokal 
berlangsung.

Kepala Kantor Urusan In
ternasional UMY Ir Tony K 
Hariadi M.Eng dalam rilis yang 
dikirim kepada Harian Bernas, 
Senin (19/9) mengatakan, para 
mahasiswa asal Singapura itu 
akan merasakan pengalaman 
bara yang tidak pernah mereka 
rasakan sebelumnya. “Lokasi 
dan kegiatannya akan sangat 
berbeda dengan di Singapura, 
Mahasiswa akan tinggal selama 
dua minggu di daerah yang 
lokasinya jauh dari kota,” kata 
Tony dalam pembukaan pro
gram Leaming Express.

Para peserta sendiri akan 
ditempatkan di dua dusun yang 
berbeda yakni Dusun Ngaran, 
Pandak, Bantul dan di Dusun 
Gonjeng, Kasihan, Bantul. Se
lama berlangsungnya program,

mahasiswa akan mempelajari 
teritang produksi jamur, batu 
■bata dan keripik, yang meru
pakan sentra industri dari kedua 
dusun.

Selain.itu, menurut Tony, 
mahasiswa juga harus melaku
kan penelitian tentang masalah 
yang dihadapai oleh masyarakat 
lokal, selama proses produksi 
ketiga produk yang sudah dise
butkan. Dari analisa permasala
han, baik mahasiswa SP, UMY 
maupun UPN akan dilakukan 
diskusi untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada di dua 
Dusun di Bantul tersebut. Hasil 
diskusi dalam bentuk project 
kemudian akan dipresentasikan 
dalam bentuk pameran KKN 
Internasional pada 29 September 
mendatang.

Koh Siok Im, selaku dosen 
pembimbing bagi mahasiswa SP

X '— a, , >■—— m *l
^A H A SISW A  SINGAPURA "Para mahasiswa peserta KKN Internasional dari SP, UMY dan UPN 

«eerta para dosen pendamping foto bersama setelah pembukaan KKN Internasional di UMY, 
'-in (19/9) kemarin.

berharap agar para mahasiswa 
asal Singapura dapat berinteraksi 
dengan masyarakat lokal, selama 
program Lex berlangsung. “Se
lain itu saya harap mahasiswa 
juga dapat menyelesaikan ma
salah yang dihadapi masyarakat 
lokal. Dan di masa mendatang, 
akan lebih dapat berkolaborasi 
dengan mahasiswa lokal,” un
gkap Koh.

Sebelum diterjunkan ke

dusun-dusun yang sudah di
tentukan, para mahasiswa asal 
SP diberi pembekalan bahasa 
Indonesia. Mereka diajarkan be
berapa kosa kata umum, seperti 
perkenalan, salam dan lain-lain. 
Pengenalan bahasa Indonesia ini 
diharapkan dapat sedikit mem
bantu mahasiswa asal Singapura 
saat berkomunikasi dengan ma
syarakat lokal selama program 
Lex berlangsung. fl^ptu)

Jumlah PTS

menUrat Koordinator Kopertis 
Wilayah V DIY, kelas interna
sional bukan sekadar karena 
menggunakan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar dalam 
kuliah, tapi karena benar-benar 
ada mahasiswa asing di kelas 
tersebut. Artinya, disebut kelas 
internasional karena maha*

, siswanya berasal dari berbagai 
negara, bukan sekadar meng
gunakan bahasa asing sebagai 
bahasa pengantar kuliah.

Ketika ditanya Harian Ber
nas apakah NUNI merupakan 
saingan dari APTISI (Asosiasi 
Perguruan Tinggi Swasta In
donesia), Bambang Supriyadi 
mengatakan bahwa NUNI mes
tinya bukan pesaing APTISI. 
Karena NUNI yang kini berang
gotakan 21 PTN dan PTS di 
Indonesia fokus pada mobilisasi 
mahasiswa dan dosen serta riset 
bersama antarPT anggotaNUNI.

Sementara Rektor UII Dr 
Ir Harsoyo MSc mengatakan, 
di era Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA), dengan tingkat 
persaingan global yang semakin 
tanpa batas maka seluruh pergu
ruan tinggi dituntut untuk terus 
meningkatkan kualitas dan peran 
sebagai upaya meraih reputasi 
di tingkat internasional. Sebuah 
perguruan tinggi tentu tidak akan 
mampu maju sendirian meng
hadapi aras globalisasi. Adanya 
organisasi kemitraaan perguruan 
tinggi seperti NUNI akan sangat 
membantu upaya tersebut.

Namun demikian, menurut 
Harsoyo, di tengah banyaknya 
organisasi antarperguruan tinggi 
yang sudah ada saat ini baik 
yang bersifat formal maupun 
informal, maka perlu bagi kita 
untuk mendefinisikan kembali 
bagaimana dan sejauhmana po
sisi yang akan diperankan NUNI 
sehingga mampu memberi- •
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Indonesia.
Dikatakan, reputasi sangat 

dipengaruhi oieh cara pandang 
dan siapa yang memegang in
strumen tersebut. QS S tar atau 
lembaga lainnya harus dapat dili
hat dengan arif sebagai sebuah 
proses sinkronisai di seluruh bi
dang. Namun demikian, jangan 
sampai kita kehilangan jatidiri 
sebagai bangsa Indonesia. “Jati 
diri ke-Indonesiaan itulah yang 
lantas kita bisa, bangun dengan 
adanya kolaborasi antar univer
sitas dalam kerangka NUNI ini,” 
katanya.

Menurut Rektor UII, wa
laupun kita concem terhadap 
intemational acreditation, serti- 
fication atau mungkin ranking, 
rating dan sebagainya, tapi tidak 
lantas meninggalkan keindo
nesiaan kita. Oleh karena itu, 
penting bagi kita untuk memak
simalkan potensi yang ada se
hingga menjadi nature tersendiri 
di dalam NUNI, sebagai contoh 
konstituen NUNI yang Agamis, 
Nasional dan lain-lain. “NUNI 
mungkin mempunyai peran yang 
sangat spesifik, justru karena 
variasi tersebut,” katanya.

Salah satupembicara, DrBM 
Purwanto MBA selaku Wakil 
Dekan FEB UGM mengatakan, 
sebuah pergurian tinggi bisa 
memiliki reputasi internasional 
bila keberadaannya memiliki 
impact secara internasional baik 
serta mampu membuat inovasi 
yang diakui secara internasional.

Selain Purwanto, juga tampil 
sebagai pembicara dalam forum 
itu adalah Senior Researcher 
QS Intelligence Unit, QS Asia 
Mr Samuel Wong dan Direktur 
Binus Global yang juga Ketua 
NUNI Karen Peyronnin Imam 
MIB dan Kaprodi Teknik Sipil 
FTSP Miftahul Fauziah ST MT 
Ph. Seminar dilanjutkan hari ini


