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MahasiswaSingapura
Pelajari Produksi
Jamurdan Bata
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YOGYAKARTA - Sebanyak 25 mahasiswa
S ingapore P o lite ch n ic m engikuti program Learning E xpress (Lex) bersam a dengan
m ah a sisw a U n iv e rs ita s M uham m adiyah
Y og ya ka rta (U M Y ) dan U n iv e rsita s
Pembangunan Nasional (UN) Veteran selama
dua minggu. Selama program tersebut mere
ka belajar tentang produksi jam ur, batu bata
dan keripik.
Kepala Kantor Urusan Internasional UMY, Ir
Tony K Hariadi MEng menjelaskan. program
Lex atau KKN Internasional berlangsung 19
hingga 30 September. Kegiatan tersebut juga
diikuti 16 mahasiswa UMY dan 11 mahasiswa
UPN V eteran Y ogyakarta. M asing-m asing
mahasiswa Singapura akan didam pingi satu
pendamping untuk membantu mereka selama
kegiatan bersama masyarakat lokal berlang
sung.
"Mahasiswa asal Singapura dapat merasa
kan pengalaman baru yang tidak pernah mere
ka rasakan sebelumnya. Lokasi dan kegiatan
nya akan sangat berbeda dengan negaranya.
Mahasiswa tinggal selama dua minggu di dae
rah lo ka s in y a ja u h d a ri k o ta ,” u ja r Tony,
kemarin.
Peserta tinggal d i dua dusun berbeda yakni
Dusun Ngaran, Pandak, Bantul dan di Dusun
Gonjeng, Kasihan, Bantul. Selam a berlang
sungnya program tersebut, mahasiswa mem
pelajari produksi jamur, batu bata dan keripik
yang merupakan sentra industri kedua dusun
di Bantul itu.
Adakan Penelitian
Selain itu, mahasiswa juga harus melakukan
penelitian masalah yang dihadapai masyara
kat lokal. Berdasarkan analisa, permasalahan,
peserta berdiskusi untuk menyelesaikan per
masalahan yang ada di dua dusun tersebut.
Hasil diskusi dalam bentuk proyek kemudian
d ip re s e n ta sika n pada p am eran KKN
Internasional.
Dosen pembimbing mahasiswa Singapura,
Koh Siok Im menyampaikan harapannya agar
para m ahasiswa dapat berinteraksi dengan
m asyarakat lokal selam a program Lex ber
langsung. Ini m erupakan pengalam an baru
luar biasa bagi mahasiswa Negeri Singa itu.
Sebelum diterjunkan ke dusun-dusun yang
ditentukan, mereka memperoleh pembekalan
bahasa Indonesia. Mereka diajarkan beberapa
kosa kata umum seperti perkenalan, salam
dan lain-lain. Pengenalan bahasa Indonesia ini
dapat membantu mempermudah mahasiswa
asal Singapura tersebut saat berkom unikasi
dengan masyarakat lokal.(D19-52)
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