
Menjelajah dunia 

pendidikan hingga 

ke negeri Formosa 

ini bagi saya telah 

menoreh banyak 

pengalaman 

menarik. Ini adalah 

my adventure seba-

gai mahasiswa Mas-

ter dengan program 

studi Curriculum 

Design and Human 

Potentials Develop-

ment (CDHPD) di 

National Dong Hwa 

University, Taiwan.  

 

Menjala Ilmu, Menuai Sejuta 
Pengalaman Baru   

New Life, New Experience 

Suasana Belajar 
yang Nyaman 

Disuguhkan dengan 

keindahan alam, 

terpisah dari batas 

keramaian kota, 

udara bersih, hidup 

yang tenang dan 

damai serta desain 

bangunan sederhana 

namun berteknologi 

tinggi tentu menjadi 

pilihan untuk suasana 

belajar yang nyaman. 
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Hidup Bersih  

Tak perlu slogan 
“Buanglah sampah pada 
tempatnya”, karena 
masyarakat telah mem-
buang sampah pada tem-
patnya. Begitupun maha-
siswa menyadari hal itu 
sehingga ruangan kelas 
tetap terjaga kebersi-
hannya.    

  

Hidup Disiplin dan 
Teratur 

Kampus ini cukup luas, 

kebanyakan mahasiswa 

memilih naik sepeda. Se-

mua  sepeda harus di-

parkir pada tempatnya. 

Sepeda Diparkir Teratur 






menghasilkan seorang lulusan 

yang akhirnya memiliki kompe-

tensi sebagai pendidik profe-

sional dan da-

pat mendesain 

suatu kuriku-

lum pembela-

jaran.  

Mata Kuliah yang Ditawar-
kan Relevan terhadap Ju-
rusan 

Beberapa mata kuliah 

yang ditawarkan oleh ju-

rusan ini adalah Libera-

tory Education and Bor-

der Pedagogy, Instruc-

tional Systems Design, 

Fokus terhadap Area dan 
Spesifikasi Department 

Dua are dari department ini 

adalah curriculum design dan 

human potentials develope-

ment . Maka setiap metode 

yang digunakan adalah cara un-

tuk mencapai goal bagaimana 

Bekerja Paruh Waktu  

Tentunya tidak semua maha-

siswa mendapat support 

dana yang cukup untuk biaya 

pendidikannya. Selain 

beasiswa yang disediakan 

kampus, untuk kondisi terse-

but pihak kampus mengambil 

solusi dengan mempekerja-

kan mahasiswa paruh waktu. 

Biasanya sebagai Teaching 

Assistant, Research Assis-

tant, dan bekerja membantu 

staf di kantor departement, 

di perpustakaan dan di 

bagian-bagian lain yang ber-

bau akademik. Tentunya hal 

ini akan menambah pengala-

man bagi mahasiswa yang 

bersangkutan.  

 

Staf pengajar yang profe-
sional di bidangnya  

Walaupun  jenjang  pendidikan 

bukan  menjadi  prioritas  per-

tama  dalam  menilai  kualitas 

pendidikan,  namun  melihat  

seluruh jenjang pendidikan staf 

pengajar yang sudah      P. hD 

 

 

yang mana 48% telah professor 

dan 52% lulusan dari Amerika,  

merupakan bahan pertimbangan 

saya. Terbukti dari cara menga-

jar mereka yang selalu mengu-

tamakan penggalian konten.  
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Strategi Pengelolaan Pendidikan 

Adhere ourselves to the superior 

tradition of teacher education, 

as wells as to keeping up with 

future education trends.  

CU RRI CULUM  DE SI GN A N D HU M A N POTE NTI ALS  DE VE LOPM E NT,  

Multicultural Teaching Strategies, Study on Mul-

tiple Intelligences Curricula and Instructions, 

Curricula and Instructions for the Development of 

Creative Potential, Study and Practice of Psycho-

somatic Potentials Development, Research and 

Application of Cross-Cultures dan sebagainya.  

 
Mengadakan Konfrensi dan Even yang 
Relevan dengan Pendidikan 
Terkait hal ini pihak kampus tidak tanggung-

tanggung mengundang pembicara luar yang  

terkenal untuk suatu konfrensi.  

Jumat, 2 Mei 2014 lalu, baru diselenggarakaan 

seminar pendidikan oleh pembicara-pembicara 

negara lain (Wayne K. Hoy, Anita Woolfolk 

Hoy, dan Saravanan Gopinathan). Sekurang-

kurangnya akan diadakan satu konfrensi setiap 

semester. Selain itu, Kamis 22 Mei 2014, ber-

sama beberapa mahasiswa international men-

gadakan kunjungan ke salah satu sekolah me-

negah pertama di Shoufeng dengan topik lintas 

budaya global.   

Bersama Associate Prof. Lu, Cheng-

Hsiung mengadakan kunjungan ke sekolah. 

Kamis, 22 Mei 2014 

Sikap Menolong yang 
Tinggi 

Kerap saya mengalami kendala, 
staf department memastikan 
solusi terbaik dari masalah  
saya. Sepertinya budaya 
menolong adalah bagian  
hidup mereka. 



V OLU ME  1,  ISS UE  1  

Di sela kesibukan, jamuan 

makan atau sejenisnya men-

jadi satu cara berdiskusi. Ber-

bagi informasi tentang 

adanya even lintas depart-

ment bahkan universitas. Se-

bagai contoh International 

Workshop for Student Practi-

cum in Singapore yang di 

adakan sebelum saya tiba ke 

kampus ini.  

 

 

 

 

Memfasilitasi Pembela-
jaran 

Staf pengajar sangat memfasili-

tasi mahasiswa untuk belajar. 

Beberapa referensi akan mereka 

cari untuk dibagikan. Maret 

lalu, salah seorang dosen mata 

kuliah yang saya ambil semes-

ter ini, memfasilitasi kami 

menghadiri konferensi peneli-

tian guru-guru tentang pembe-

lajaran.  

Saya memperoleh pembelajaran yang 

berharga. 
Menciptakan  Suasana 

Belajar yang Hangat 

Mereka  mengusahakan  sua-

sana belajar hangat dan men-

stimulasi  wawasan  maha-

siswa  untuk  memiliki  inde-

penden thinking. Mendorong 

mahasiswa untuk melakukan 

inovasi  baru.  Tidak  bosan 

melakukan dan membagikan 

penelitian yang relevan yang 

beberapa  telah  dipublish  di 

journal internasional.  

Ruangan belajar yang 
cukup 

Setiap kelas dilengakapi den-

gan computer, LCD, peralatan 

tulis dan koneksi internet yang 

dapat di akses oleh maha-

siswa. 

Ruangan Riset dan Ru-
ang Ibadah 

Fasilitas yang diberikan 

kepada mahasiswa adalah ru-

angan riset. Dilengkapi den-

gan computer, printer, dan 

koneksi internet. Jadi maha-

Manejemen dan civitas 
yang serba efektif dan 
praktis  

Karena sistem di kampus 

sudah Online, maka itu 

setiap urusan dapat disele-

saikan dengan cepat. Perala-

tan yang berkualitas juga 

sangat mendukung mana-

jemen dan pengelolaan kam-

pus. Dan yang terpenting 

didukung oleh staff adminis-

trasi yang profesional. 

 

siswa dengan leluasa mengerjakan setiap 

riset. Selain itu, adaa juga  ruangan khusus 

yang disediakan untuk beribadah. 
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Apa yang Mereka Lakukan untuk Mahasiswa? 

Manajemen dan Fasilitas Belajar yang memadai 

Dengan mengajar, mereka menyadari 

bahwa mereka adalah murid bagi 

masyarakat 

Bersama Associate  Prof.  Lu,  Cheng-Hsiung dan 

Prof. Pai, Yi-fong saat akan menghadiri konfrensi 

hasil penelitian guru-guru. Sabtu, 22 Maret 2014 

Bersama Ketua Jurusan, Prof. Liu, Wei- Yu yang men-

jamu mahasiswanya untuk makan siang, Rabu 23 April 

2014. 

Ruangan khusus Riset  mahasiswa  

Teaching Online, NDHU-UPI Classroom 

Connection (Taiwan-Indonesia) oleh Yeni 

bersama  Assosiate Prof. Lu, Cheng-

Hsiung, salah satu bentuk inovasi pembe-

lajaran, 4 Juni 2014 



dapat meminjam maksimal 40 

buku  selama  40  hari.  Buku-

buku tersebut dapat diperpan-

Kebijakan  dalam  peminjaman  

buku yang bijaksana. Contoh-

nya  setiap  mahasiswa  master 

jang  selagi  tidak  ada  yang 

meminjamnya.  Karena  per-

pustakaan  ini  perpustakaan 

digital, kita dapat memperpan-

jang sendiri buku tersebut se-

cara online. 

Nah, selain itu fasilitas di per-

pustakaan benar-benar mendu-

kung untuk belajar. Selain ru-

ang baca yang nyaman, ada be-

berapa  ruangan  khusus  yang 

disedikan.  Ruangan  tersebut 

yaitu  individual  room  dan 

group room. Group room san-

gat  cocok  digunakan  oleh 

kelompok  mahasiswa  yang 

ingin  mempresentasikan  hasil 

diskusinya. Dilengkapi dengan 

alat-alat tulis dan proyektor. 

Mengerti Pentingnya Mengelola Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar 
 

Perpustakaan Digital, National Dong Hwa University, menjadi tempat belajar 

yang mengasikkan. 

Okay. That is a little bit 

my adventure. Masih 

sedikit garam yang saya 

kecap selama belajar di 

universitas ini terkhusus di 

department saya. Pastinya 

banyak tantangan dan pen-

galaman baru menunggu di 

depan mata. Berharap ti-

dak melewatkan setiap ke-

sempatan yang ada dan 

tetap membekali diri   

dengan semua hal yang  

telah dipercayakan. 

Penulis: Murni Sianturi, dari 

Provinsi Sumatera Utara 

Hal yang sangat  saya suka dari  kampus ini 

adalah perpustakaannya. Buku-buku dari penu-

lis terbaik menjadi koleksi yang selalu di up 

date. Sumber-sumber lain seperti majalah, jour-

nal, video (CD dan DVD) yang dirilis oleh me-

dia berkualitas juga tidak kalah menarik.  

Sumber belajar yang lengkap dan up to date  

Selain rungan kelas yang nyaman, ada beberapa run-

gan  khusus  yang  disediakan  yaitu  ruangan  self-

study, ruangan research bagi mahasiswa master dan 

doctoral,  ruangan  ibadah,  rungan  konferensi, 

(tambahkan ruangan lain).  

Lagi Gerimis, Mahasiswa Malah Asyik Berpose. 


