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KERJA SAMA—Kerjasama antara kampus Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan salah satu dari 3 
universitas di Taiwan.

UMY Rangkul Tiga Universitas di Taiwan
EH

B A N T U L , B E R N A S  -
Universitas M uham m adi
yah Yogyakarta m engem 
bangkan kerjasama dengan 
universitas-universitas luar 
negeri. Kali ini UMY pada 
satu kesempatan langsung 
menandatangi MoU (Memo
randum of Understanding) 
dan mengembangkan ker
jasama dengan 3 universitas 
di Taiwan.

Tony K. Hariadi, selaku 
Kepala I^antor Urusan In
ternasional, Biro Kerjasama 
UMY, m enjelaskan bahwa 
pihak UMY telah mengun
jungi 3 universitas di Taiwan 
yakni National Chung Cheng 
University, National Taipei 
University of Technology, dan 
National Central University 
pada 21 -25 Mei lalu. Kunj un- 
gan tersebut j uga diikuti oleh

Dekan Fakultas Teknik UMY, 
Jazaul Ihsan, Ph.D., Wakil 
Dekan Fakultas Teknik UMY, 
Slamet Riyadi, Ph.D., dan Aris 
Widyo Nugroho, Ph.D.

“Tingkat kerjasama yang 
ditandatangani dengan mas- 
ing-masinguniversitas berbe
da. Seperti dengan National 
Chung Cheng University kami 
menandatangani MoU antar 
Fakultas Teknik dari kedua 
institusi. Sementara dengan 
National Central University 
sebelumnya Fakultas Teknik 
UMY sudah menandatangani 
MoU pada November 2016 
lalu, nam un hanya an tar 
Fakultas Teknik saja. Pada 
kunjungan ini, kerjasam a 
akan dikembangkan pada 
tingkat universitas. Sedang
kan dengan National Taipei 
University of Technology

kami menandatangani MoU 
di tingkat Universitas,” jelas 
Tony saat dihubungi pada 
Selasa (6/6).

Tony m e n a m b a h k a n  
bahwa isi MoU yang ditan
datangan i dengan ketiga 
universitas memiliki konten 
yang kurang lebih sama.

“MoU te rseb u t isinya 
antara lain joint research, 
joint conference, pertukaran 
m ah asisw a , p e r tu k a ra n  
dosen, dan lain sebagainya. 
Sementara khusus dengan 
National Central University 
akan ada skema kerjasama 
baru  d im ana UMY akan 
mengirimkan dosen-dosen 
un tuk  m elanjutkan studi 
pada program pendidikan 
Doktor di sana.

Sedangkan pada awal 
September mendatang, akan

ada dosen dari N ational 
Chung Cheng U niversity 
yang akan mengajar selama 
sebulan di program studi 
Teknik Elektro UMY,” terang 
dosen Fakultas Teknik UMY 
tersebut.

Adanya dosen tamu dari 
universitas asing, disebut
kan Tony, akan menambah 
point pada internasionalisasi 
UMY. Dengan mendundang 
dosen dari universitas asing, 
diharapkan mahasiswa UMY 
akan mempunyai pengala
man lebih.

“Tentu dosen tersebut 
akan membagikan pengala
man riset dan sistem bela
jar di negara asalnya pada 
m ahasisw a UMY. Dengan 
begitu mahasiswa akan lebih 
terbuka wawasannya untuk 
tahu lebih dalam mengenai

m ata kuliah yang diampu 
oleh dosen tersebut, atau 
juga tentang dunia di luar 
Indonesia.

Selain itu, dosen terse- . 
but juga akan diarahkan 
untuk bekerja sama dengan 
dosen-dosen di UMY dalam 

.penulisan riset dan jurnal, 
a taupun  sharing tentang 
bagaimana cara menulis ju
rnal atau riset yang baik, dan 
lain sebagainya,” ujar Tony.

Sebelumnya, UMY su 
dah bekerja sama dengan 
beberapa institusi di Taiwan, 
seperti dengan Central Tai
wan University of Science! 
and Technology (CTUST), 
National Taiwan University l 
of Science and Technology i 
(NTUST), Tamkang Univer-1 
sity, I-Shou University di 
Kaohsiung. (*)
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