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UMY dan Finland Universityjalin Kerja Sama
t WAHYU SURYANA

BANTUL — Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta (UMY) 
tidak berhenti melakukan upa
ya-upaya internasionalisasi. Kali 
ini, mereka menggandeng Fin
land University untuk menjalin 
keija sama dalam sejumlah pro
gram-program unggulan.

Dekan Fakultas Pendidikan 
Bahasa (FPB) UMY, Suryanto 
menuturkan, kolaborasi ini me
rupakan kesempatan yang sa
ngat baik mempelajari sistem 
pendidikan Finlandia. Pasalnya,

sistem pendidikan Finlandia 
salah satu yang terbaik di dunia.

Untuk itu, ia bersama UMY 
menyambut baik tawaran kola
borasi yang datang. Menurut 
Suryanto, keija sama yang akan 
dilaksanakan di antaranya 'be
rupa penelitian bersama, pertu
karan pelajar ataupun konsultasi 
edukasi.

"Serta, proyek bersama lain
nya yang akan ditentukan sete
lah masing-masing perwakilan 
dari institusi yang di bawahi Fin 
Uni datang ke UMY," ujar Sur
yanto, Senin (30/10).

Kolaborasi ini bisa dibilang ja
di salah satu wujud komitmen 
UMY sebagai bentuk aplikatif 
sebagai kampus yang menekan
kan moto Muda Mendunia. Hal itu 
dilakukan tentu dengan tujuan 
menuju World Class University.

Fin Uni sendiri merupakan 
institusi yang memayungi setidak
nya empat universitas di Finlan
dia. Mereka di antaranya Abo Aka
demi University, Unviersity of 
Eastern Finland, University of 
Tampere, dan Univejrsity of Tur- 
ko.

PaSi Kaskinen selaku Execu-

tive Vice President dari Fin Uni, 
menjadi delegasi yang menanda
tangani nota kesepahaman kola
borasi. Ia mengatakan, keija sa
ma akan dilaksanakan dengan 
memanfaatkan bidang-bidang 
unggul masing-masing.

"Masing-masing institusi me
miliki keunggulan yang menon
jol, dan saya kira untuk meman
faatkan itu demi keuntungan ber
sama merupakan tindakan te
pat,” kata Kaskinen di Ruang Si
dang Rektorat, Gedung AR Fach- 
ruddin, UMY, Senin.

Semisal, lanjut Kaskinen, ke

unggulan sistem pendidikan FintyJ 
landia yang memang dinilai baik” 
secara internasional. Pencapaian 
ini sangat didukung kualitas gu
ru yang memberikan pengajaran 
di sekolah-sekolah Finlandia.

Kaskinen mengungkapkan, 
banyak anak-anak yang bermin
at menjadi guru, dan untuk 
menghasilkan output yang diha
rapkan mahasiswa tidak hanya 
dididik untuk kuasai materi. Ta
pi, memberi seni pengajaran yang 
baik dirasa jadi aspek penting.

Ia berpendapat, itu dilaku
kan agar mahasiswa mampu
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fcurahkan segenap hati aan 
Irannya untuk mengajar. 

Bahkan, banyak kampus di Fin
landia memiliki Teacher Trai- 
ning School, jadi mahasiswa da
pat berlatih mengajar sejak 
pertama kuliah.

"Menurut Programme for In
ternational Student Assessment 
(PISA) yang melakukan survei 
pada anak-anak tingkat sekolah 
menengah, Finlandia termasuk 
kategori negara yang memiliki 
sistem pendidikan yang dinilai 
baik," ujar Kaskinen.
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