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Demi terwujudnya Fakultas dan Universitas menuju ke arah yang semakin baik, pada Kamis (29/11) Fakultas
Psikologi Universitas Sanata Dharma (USD) mengadakan forum dialog antara mahasiswa dan dosen.
Dikatakan oleh Dekan Fakultas Psikologi, Dr. Titik Kristiyani, M.Psi bahwa acara ini digelar bertujuan untuk
mencari harapan dari mahasiswa maupun dosen demi mencapai harapan bersama dan bersinergi memberi
masukan agar mutu pelayanan dan kualitas Fakultas Psikologi dan Universitas Sanata Dharma semakin
meningkat.

Harapan dari mahasiswa untuk Fakultas Psikologi dan Universitas Sanata Dharma disampaikan dengan
diwakilkan oleh Komisi C, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) Psikologi periode 2018 dalam
bentuk aspirasi yang telah disebarkan sebelumnya bersamaan dengan angket Evaluasi Akhir Tugas.
Harapan yang disampaikan dari mahasiswa secara garis besar berupa saran dan masukan terkait kebijakan
akademik, pelayanan fakultas, serta urusan adiministratif. Kemudian, harapan dari Fakultas Psikologi dan
Universitas Sanata Dharma untuk mahasiswa disampaikan dengan diwakilkan oleh Dekan Fakultas
Psikologi. Adapun harapan yang disampaikan adalah agar mampu unggul secara akademis, memiliki
semangat menggali kebenaran melalui pengembangan ilmu, terampil berkomunikasi baik kepada diri sendiri
dan orang lain, maupun di depan khalayak luas, dan memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap kebutuhan
orang di sekitar. Selain itu, Fakultas Psikologi secara khusus berharap agar para mahasiswa semakin
meningkatkan cara berpikir dan berperilaku dalam belajar melalui metode Self Regulated Learner yang dapat
diwujudkan dengan aktif berpikir, semangat belajar, strategis dalam bertindak, mampu mandiri, memiliki daya
kelola tinggi, serta berdasar tujuan.
Pada akhir kegiatan, mahasiswa diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan keluh kesah maupun
pertanyaan dan saran terkait kebijakan akademik maupun pelayanan fakultas dan pihak dosen pun dapat
menjawab aspirasi dari mahasiswa secara langsung. Acara yang dilakukan dengan cara yang unik, yakni
lesehan ini pun mendapat antusias dari pihak mahasiswa. Terbukti pada sesi akhir tersebut terjadi interaksi
yang sangat menyenangkan dengan banyaknya mahasiswa yang mengajukan dan berani menyuarakan
pendapatnya kepada dosen. “Kami menghargai harapan seluruh pihak di Fakultas Psikologi sebagai proses
menuju terwujudnya cita-cita bersama.” ujar Dekan Fakultas Psikologi.
Dirasakan oleh mahasiswa, kegiatan semacam ini sangat menarik dan sebaiknya diadakan rutin agar pihak
fakultas dapat semakin akrab dengan mahasiswa dan dapat mendengar langsung aspirasi dari mahasiswa.
Hal ini semata-mata agar semua pihak di Fakultas Psikologi saling membantu dan bersinergi dalam berpikir
agar apa yang ingin dicapai bersama dapat terealisasikan dan dirasakan bersama-sama pula.
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