Mahasiswa Residence UGM Dapat Pembekalan Kepribadian
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JOGJAKARTA (KU) â€“ Ratusan mahasiswa penghuni Residence (asrama) UGM mengikuti program
kegiatan soft skill (kemampuan kepribadian), di Aula Serba Guna Dharma Putra Residence, Sabtu
(28/8) sore. Program yang dilakukan di lingkungan residence mahasiswa, rencananya akan
diselenggarakan sebanyak 12 kali dalam satu tahun.
Bahari Suharto, S.S selaku penanggungjawab kegiatan menyampaikan bahwa program ini ditujukan
bagi penghuni baru residence selama mereka menempati residence di lingkungan UGM. Ia
menyebutkan, sedikitnya ada 750 penghuni residence di UGM baik yang tersebar di empat
residence, yakni Dharma Putra Residence, Cemara Lima, Ratnaningsih dan Bulaksumur Residence.
Mereka adalah mahasiswa dari program S1, S2 dan S3. â€œDari keseluruhan itu, 400-an
diantaranya mahasiswa baru dan 80-an mahasiswa asing,â€ katanya.
Program pemberian materi kemampuan soft skill ini sengaja diberikan kepada penghuni asrama
untuk mendukung kemampuan akademis yang telah diperolehnya di bangku kuliah. Rencannya
pemberian materi soft skill akan diberikan tiap bulan dengan mendatangkan pakar dari UGM.
Diantaranya materi etika dan kesuksesan, komunikasi efektif, creative thinking, kepemimpinan,
kunci sukses, efektif berorganisasi dan manajemen waktu, mengelola kepercayaan diri dan
sebagainya.
Mantan Ketua Senat Akademik UGM Prof. Dr. Sutaryo, Sp. A. (K)., saat memberi materi nilai-nilai
Ke-Gadjahmada-an menegaskan bahwa mahasiswa sekarang ini diharuskan belajar lebih giat untuk
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak kalah bersaing dengan mahasiswa lain di luar
negeri. Hal itu merupakan salah bentuk peran dan tanggungjawab mahasiswa untuk mengisi
kemerdekaan. â€œBerbeda dengan masa sebelum kemerdekaan, mahasiswa kuliah sambil
perang,â€ kata Sutaryo.
Guru Besar Fakultas Kedokteran ini menambahkan, selain giat belajar, mahasiswa juga harus
mengamalkan pancasila dan mengedepankan asas kekeluargaan selama berjuang untuk
kemaslahatan umat manusia. â€œSebagai penghuni asrama, mahasiswa tidak hanya mumpuni
dalam bidang akademis namun juga dalam sikap dan kemampuan dalam mengamalkan cipta, rasa
dan karsa,â€ ujarnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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