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Rombongan anggota senat FIP Komisi C UNY berkunjung ke UNY Kampus Wates pada
(22/5/2015). Kunjungan ke UNY Kampus Wates ini dikhususkan untuk melihat dan
mengobservasi Asrama dan Hima Kampus Wates. Di awal kedatangan ombongan yang
berjumlah 10 orang ini langsung melihat proses pembelajaran dan workshop PPG SM-3T
prodi Pendidikan Luar Biasa FIP. Para anggota senat juga sempat berdialog langsung
dengan para mahasiswa.
Bambang Saptono, M.Si., selaku pengelola Kampus Wates menyampaikan kunjungan ini
sebagai wadah observasi agar rusunawa dan Hima Wates dapat terus berkembang menjadi
lebih baik lagi. “Semoga para anggota komisi C ini dapat memberi masukan-masukan yang
dapat memajukan rusunawa.”ungkap Bambang.
Bambang menjelaskan bahwa idealnya asrama harus dekat dengan kampus. Mahasiswa di
kampus wates ini relatif dekat untuk menuju kampus. Pendidikan tidak hanya di kampus tapi
asrama pun merupakan sebuah proses pendidikan.“Pendidikan berasrama dimulai dari

kegiatan yang paling sepele yaitu makan bersama. Makan bersama akan menumbuhkan rasa
kebersamaan, solidaritas dan juga kedisiplinan, tambah Bambang.
“Dengan melalui pendidikan berasrama mahasiswa akan dilatih untuk mempunyai karakter
yang disiplin dan tertib. Kita memiliki buku panduan tentang tata tertib dan sanksi administrasi
jika ada penghuni asrama yang melanggar. Kita akan memberikan sanksi kepada penghuni
asrama yang melanggar untuk memberikan efek jera terhadap penghuni lain agar tidak
terulang lagi. “
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa masukan oleh Dr. Cepi Safrudin
Abdul Jahar untuk memberikan nuansa jogja disetiap kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan. Karena nuansa Jogja ini akan memberikan kesan dan pengalaman bagi
setiap individu penghuni asrama. “Tapi tetap juga karena ini multi etnis sebaiknya ada satu
event yang menampilkan kebudayaan baik berupa bahasa, makanan dari setiap wilayah dari
para penghuni asrama. Hal ini akan menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai terhadap
kebudayaan nusantara. “ tambah Cepi.
Acara diakhiri dengan rombongan mengunjungi secara langsung lingkungan dan sarana
prasarana asrama putri maupun putra.
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