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Kamis (3/1) Universitas Sanata Dharma (USD) bersama dengan The Australian Consortium For 'In Country'
Indonesian Studies (ACICIS) melaksanakan pembukaan Program Development Studies Professional
Practicum (DSPP) bagi para mahasiswa Australia. Pembukaan tersebut bertempat di Ruang Keondjono,
Gedung Pusat Kampus 2 USD. DSPP merupakan praktek program pengembangan pembelajaran, yang
ditujukan bagi mahasiswa Australia untuk mempelajari segala hal mengenai Indonesia seperti budaya,
pemerintahan, dan politik.
Acara yang dibuka dengan makan siang bersama ini berlangsung dengan sangat antusias. Hal tersebut
dilihat dari tingginya keinginan mahasiswa Australia untuk mengenal aneka ragam masakan Indonesia.
Selain itu, suasana kekeluargaan begitu terlihat ketika makan bersama berlangsung. Setelah makan
bersama selesai, acara pembukaan pun dilanjutkan. Sebagai pembuka, para mahasiswa Australia tersebut
dihibur dengan tarian tradisional Indonesia. Penampilan tersebut mengundang antusias para hadirin untuk
memperdalam pengenalan mengenai Indonesia. Ungkapan rasa bersyukur dan sambutan disampaikan oleh
pihak ACICIS dan juga oleh Rektor USD, Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D kepada para hadirin. Dalam
sambutan tersebut disampaikan bahwa pihak universitas berharap kegiatan ini selain sebagai sarana bagi
para mahasiswa untuk magang di Indonesia juga sebagai sarana pembelajaran dan menjalin hubungan yang
harmonis antara Indonesia dan Australia.
ACISIS merupakan lembaga konsorsium internasional yang bersifat non-profit. ACICIS bertujuan untuk
mengatasi hambatan akademik, birokratis, dan imigrasi yang mempersulit mahasiswa Australia untuk
menjalani studi di universitas yang ada di Indonesia. ACISIS mengadakan kerja sama dengan Lembaga
Bahasa USD (LB USD) untuk memberikan pembelajaran bahasa Indonesia bagi para mahasiswa Australia
yang akan melaksanakan magang di perusahaan-perusahaan di Jakarta dan Yogyakarta.
Adapun studi mengenai bahasa Indonesia dilaksanakan dalam waktu dua minggu. Para mahasiswa yang
akan magang tersebut dilatih dalam berbahasa Indonesia dan hal-hal yang mendukung ketika mereka
magang di perusahaan nantinya. Pihak LB USD berusaha memberikan yang terbaik dari program
pengembangan pembelajaran kali ini. Dan harapannya para profesional yang akan magang menjadi mudah
dalam merasakan pengalaman di Indonesia.
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