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Mahasiswa Bahasa Arab UMY
YOGYA (KR) - Selasa 

(5/12) hari ini mahasiswa 
Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab (PBA) Universi
tas Muhammadiyah Yogya
karta (UMY) memulai Kuliah 
Keija Langsung (KKL) Inter
nasional di Malaysia dan 
Singapore. KKL yang akan 
berlangsung hingga Minggu 
(10/12) akan dilaksanakan di 
Universiti Sains Islam Malay
sia (USIM), Universiti Ttekno- 
logi Mara (UiTM) dan Mu
hammadiyah Islamic College 
Singapore (MICS).

Kepala Program Studi PBA 
UMY Talqis Nurdianto Lc 
MA kepada wartawan, Senin 
(4/12) mengemukakan hal ter
sebut kepada wartawan. Me
nurutnya, selama KKL maha
siswa akan terlibat dengan 
berbagai macam aktivitas. Di 
antaranya mempresentasi
kan penelitian dalam Bahasa

Arah, dialog kemahasiswaan, 
dan juga kegiatan non-formal 
yang dapat membantu me
ningkatkan kemampuan ma
hasiswa PBA UMY dalam 
berbahasa Arab.

"KKL ini akan memberikan 
nilai tambah pada mahasiswa 
yaitu Surat Keterangan Pen
damping Ijazah yang menya
tekan bahwa mahasiswa PBA 
UMY memiliki wawasan inter

nasional. Karena kegiatan 
KKL tersebut nantinya akan 
diisi dengan pelatihan-pelatih
an mengenai pendidikan Ba
hasa Arab. Misalnya pelatihan 
metodologi penelitian Bahasa 
Arab pada Dosen USIM," ujar 
Talqis.

Disebutkan, pelaksanaan 
KKL juga bertujuan untuk 
mempererat silaturrahim ma
hasiswa Bahasa Arab di luar

negeri. "Di dalam Indonesia 
sendiri sebenarnya sudah ada 
ikatan mahasiswa Bahasa 
Arab, namun antara Indonesia 
dan mahasiswa bahasa Arab 
luar negeri belum ada. Kami 
mencoba untuk menjembatani 
pembentukan ikatan maha
siswa tersebut dengan mela
kukan KKL ke beberapa per
guruan tinggi di Malaysia dan 
Singapura," papar 'Ihkjis 

Program KKL menurutnya 
akan menjadi kegiatan khas 
PBA UMY. "Ada sekitar 130- 
an program PBA di Indonesia 
dan kurang lebih 3 di antara
nya ada di DIY. Masing-ma
sing prodi tersebut memiliki 
kesamaan dengan PBA yang 
ada di UMY, kemudian kita 
putuskan pada tahun 2014 ki
ta mengadakan program KKL 
untuk mahasiswa sebagai ciri 
yang membedakan,” tambah 
Kaprodi PBA UMY.. (Fsy) -e


