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M utu Pendidikan W ajib D itingkatkan
M o d e l P end id ikan  di M a lays ia  D in ila i Bisa Jadi C ontoh

Y O G Y A K A R T A - M utu  pend id ikan  di 
Indonesia harus lebih d itingka tkan  lagi jika 

ing in  berhasil dalam  persaingan di regional 
Asia Tenggara.

Salah satu cara yang bisa di
tem puh ialah m elihat dan 
mempelajari upaya pening
katan m utu pendidikan oleh 
negara-negara yang dianggap 
mampu bersaing secara global.

Hal ini diungkapkan oleh 
Atase Pendidikan dan Kebuda

yaan Kedutaan Besar Republik 
Indonesia untuk Malaysia Prof 
Dr Ari Purbayanto MSc dalam 
kunjungan di Universitas Mu
ham madiyah Yogyakarta 
(UMY), kemarin.

Ari m enuturkan, seluruh 
mahasiswa Indonesia juga bisa

ikut berperan meningkatkan 
m utu pendidikan di Indonesia, 
“Mahasiswa juga bisa dan harus 
mau ikut berperan aktif. Maha
siswa bisa ikut berbagai kegiat
an skala internasional sebagai 
upayamenambah pengetahuan 
mereka. Dan saya rasa, untuk  
skala Asia Tenggara, Malaysia 
bisa kita contoh dalam upaya 
pengembangan m utu pendidi
kannya,” ujarnya.

M enurut Ari, Malaysia 
menjadi targetyangtepatuntuk 
mempelajari m utu pendidikan

karena pendidikan di Malaysia 
telah te rta ta  dan terstruktur. 
Apalagi dengan diberlakukan
nya Masyarakat Ekonomi 
ASEAN, Indonesia sudah harus 
lebih mempersiapkan diri un 
tuk berani bersaing memper- 
kuatkeunggulaijmelaluiproses 
pendidikan yang terstruktur.

“Kita harus bisa m endapat
kan peluang. Meskipun Malay- 
siabelum pernah mendapatkan 
penghargaan di kejuaraan 
sains, nam un kita bisa melihat 
bahwa pendidikan di sana telah

te rta ta  dengan baik. Selain itu 
Malaysia memiliki kedekatan 
geografis dan kultur sehingga 
harus dim anfaatkan. Saya ya
kin pendidikan k ita bisa lebih 
baik,”imbuhnya.

Dikatakan Ari, dalam upaya 
meningkatkan daya saing, para
digma pendidikan pun harus 
disetel bagaimana cara untuk 
terus membangun networking. 
Dengan makin banyak jaringan, 
tak hanya di dalam negeri, tapi 
juga harus luar negeri. “Peluang 
mengembangkan diri dan kua

litas semakin terbuka,” katanya.
Pada kesempatan yang sama 

dilakukan penandatanganan 
nota kesepahaman antara KBRI 
di Malaysia dengan UMY terkait 
Program Praktek Pengalaman 
Lapangan (PPL) bagi m aha
siswa UMY un tuk mengajar di 
Malaysia. Dengan adanya kerj a- 
sama tersebut, ia berharap bisa 
memberi kesempatan pada ma
hasiswa UMY agar bisa mem- 
.buka wawasan secara global.

Rektor UMY Dr Ir Gunawan 
Budiyanto MP mengatakan, di

rinya merasa Indonesia belum 
memiliki rasa percaya diri yang 
kuat, sehingga termasuknegara 
yang sedikit tertinggal. Untuk 
itu, ia berharap masyarakat In
donesia bisa sadar akan be
sarnya peluang Indonesia dal
am persaingan global.

“Sayangnya masyarakat kita 
belum mampu mengambil pe
luang yang ada. Padahal sebe
narnya kita punya peluang yang 
sama besar dengan Malaysia,” 
ujarnya.
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