115 Guru BK se-DIY Berdialog Dengan Rektor
Wednesday, 04 Juni 2008 WIB, Oleh: Humas UGM

Sebanyak 115 guru Bimbingan Konseling (BK) SMTA se-DIY berkumpul di UGM. Di Grha Sbha
Pramana, Rabu (2/6) mereka melakukan dialog dengan Rektor UGM Prof Ir Sudjarwadi MEng PhD.
Berbagai hal mereka sampaikan. Dari berbagai kebijakan tentang program masuk UGM, daya
tampung hingga keinginan UGM dan para Guru BK menerbitkan buku panduan pembekalan masuk
UGM.
Terkait buku ini, kata Rektor, nantinya akan berisi panduan hidup sukses di Jogja dan cara sukses
belajar di UGM. â€œPara guru BK tentunya akan menjadi nara sumber untuk memberikan
pendapatnya. Bahkan satu atau dua diantara para guru ini akan diajak untuk penulisannya,â€ ujar
Pak Djarwadi.
Pelibatan ini tentu berdasar pertimbangan kedekatan dengan siswa. Bahwa para guru BK dinilai
lebih paham peta pikiran siswa-siswa, peta perasaan, sikap mental dan lain-lain. â€œTanpa nara
sumber guru BK, tentu hasil buku ini tidak akan optimal. Padahal UGM berkeinginan agar para
siswa nanti bisa menatap UGM sekaligus memiliki minat dan terpandu bila kuliah di UGM,â€
imbuhnya.
Buku itu diharapkan akan memberikan informasi cara memilih program studi. Sehingga siswa-siswa
akan tercerahkan, bahwa untuk sukses tidak harus menjadi seorang dokter. Masih terdapat profesiprofesi lain yang cukup menjanjikan.
â€œUntuk memajukan negara tidak hanya dapat dilakukan single out. Satu bidang saja. Semua jadi
guru ya tentunya malah tidak maju. Untuk itu, memang harus ada yang kerja di bank, industri kecil,
dokter, dokter gigi dan sebagainya,â€ jelasnya.
Menjawab pertanyaan tentang program masuk dan daya tampung UGM, Rektor mengatakan bahwa
mereka yang tidak diterima di UGM bukan berarti tidak pandai. Namun hal itu terkait dengan daya
tampung yang dimiliki UGM terbatas.
â€œBagaimana yang mendaftar di UGM jumlahnya ribuan, sementara daya tampung yang dimiliki
terbatas,â€ ungkapnya.
Acara yang diprakarsai Direktorat Administrasi Akademik ini, diharapkan akan menjadikan guru BK
se-DIY sebagai grup leader guru BK seluruh Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan pula pembicara
Wakil Rektor Senior Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Prof Dr Retno
Sunarminingsih MSc Apt dan Direntur Administrasi Akademik Dr Budi Prasetyo Widyobroto DESS
DEA. (Humas UGM)
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Bersama Empat lainnya, Dua Warek UGM Terima Jabatan Guru Besar
MGB UGM Bantu Korban Gempa DIY

●
●
●

UGM Lepas 1 Guru Besar, Sambut 6 Guru Besar Baru
Prof. Kaelan Pensiun, Guru Besar UGM Berjumlah 438 Orang
Terpilih, Lima Kandidat Rektor UGM

