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Program Magister Ilmu Religi dan Budaya (S2 IRB) bersama Program Doktor Kajian Seni dan Masyarakat
(S3 KSM) mengadakan kegiatan Evaluasi Akhir Semester di Pondok Shakuntala, Gunungkidul DIY. Acara ini
adalah agenda tahunan, untuk tahun 2018 diselenggarakan pada hari Jumat, 7 Desember 2018, diikuti oleh
para dosen, mahasiswa, serta staf baik dari S2 IRB maupun S3 KSM.
Acara tersebut dibuka oleh Bapak Yustinus Tri Subagya M.A., Ph.D. , selaku Ketua Prodi S2 IRB, dilanjutkan
oleh Bapak Dr. St. Sunardi, selaku Ketua Prodi S3 KSM dan diakhiri sambutan dari Direktur Pascasarjana,
yakni Romo Dr. G. Budi Subanar, S.J. Bapak Yustinus Tri Subagya M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa acara
ini diadakan untuk mengetahui proses belajar selama setengah tahun di Prodi S2 IRB dan Pascasarjana
pada umumnya. Romo Dr. G. Budi Subanar, S.J. menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan
untuk berekreasi sekaligus menjadi ajang kebersamaan S2 IRB dan S3 KSM.
Ibu Dr. Y. Devi Ardhiani, M.Hum. selaku moderator acara, membuka sesi pembicaraan dengan merincikan
apa saja yang perlu disampaikan, seperti pengalaman selama belajar serta kritik dan saran terhadap Prodi
S2 IRB maupun Prodi S3 KSM. Beberapa mahasiswa baik dari S2 IRB dan S3 KSM menyampaikan
pengalaman serta keluh kesah masing-masing dalam perkuliahan. Salah satunya, Linda Gusnita, mahasiswi
S2 IRB mengatakan, kuliah di IRB seperti ditata ulang dalam hal pemikiran. Lalu, Wahono, mahasiswa S2
IRB mengeluhkan bahwa ada materi mata kuliah yang belum selesai, dan menanyakan solusinya. Selain itu,
Troy, mahasiswa S3 KSM mengatakan bahwa proses belajarnya merupakan hal yang berbeda dari apa yang
telah dipelajari sebelumnya dan meminta pengajar untuk selalu mendukungnya.
Hasil diskusi ditanggapi oleh para dosen dan juga dilanjutkan pendapat dari staf. Salah satu dosen, Ibu Dr.
Katrin Bandel mengatakan bahwa sebagai dosen, ia pun juga ditata ulang dalam pemikiran, namun juga
mengatakan bahwa proses belajar merupakan hal yang dilakukan terus-menerus, tidak hanya sampai lulus.
Lalu Bapak Dr. St. Sunardi juga berterima kasih atas kritik dan saran kepada para dosen, dan menanggapi
hal seperti materi mata kuliah yang belum selesai, ia mengatakan bahwa untuk tahun depan akan menata
ulang kesesuaian porsi materi kuliah. Staf tenaga pendidikan Ibu Dwytas Anindhita menambahkan, perlu
adanya kerjasama dan saling mendukung antara dosen, mahasiswa, dan sekretariat demi kelancaran proses
belajar mengajar.
Acara evaluasi ini ditutup dengan makan siang bersama dan rekreasi ke Pantai Sadranan. Sore harinya,
rombongan kembali ke Kampus.
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