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'Hambat Kedatangan
M'ahasiswa Asing

MALANG.Perguruan Tinggi @T) tahun ini berlomba-lomba
untuk mendapat status world qlass university. Salah satu
upaya untuk mewujudkan hal itu addlah dengan membuka
diri dengan mahasiswa asing.

Adhrial Refaddin, Kasi Kerjasama Luar Negeri Direktorat
Jenderal kelembagaan, Kementrian Riset dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristek-Dikti) menuturkan, selama ini PT ma-
sih sering mernpgrsulit birokrasi akademik para mahasiswa
asing.

l'Bhokrasi jangan bertele-tele, kalau bisa cepat kenapa hanrs
lambat?" tegasnya.

Adhri juga menjelaskan, berkaca dari keluhan beberapa PT,
ada empat point kesulitan yang dialami PT dalam merekrut
mahasiswa asing. Seperti kendala bahasa, sumber daya ma-
nusia yang menangani, keimigrasian dan masih minimnya
keinginan atau minat PT dalam menganggarkan dana yang
cukup untuk melakukan pronfosi.

. Solusiny4AdhrimengimbaukeipadaPTuntukmempunyai
stategic positioning yang bagus. "Semua sivitas akademik
digandeng yang belum bisa berbahasa asing, dilatih, termasuk
pelayanan yang ramah jug4" tegasnya.^ 

fi. fr*ia it i,uirtut< dapat rneqj aringitn*asiswa aiing mau
melanLjutkan pendidikan di Indonesi4 terutama Kota Malang,
masing-masing instansi harus melakukan persuasifke ranah
Intemasional, apabila Indonesia adalah negara yang aman.
'tlni tadi yang saya bilang, jangan ragu untuk meningkatkan
promosi, bahkan ke luar negeri," tegasnya.- 

Rektor Universitas Negeri Malang (UM) mengatal"an,
Prof, Dr. AH. Rofi'uddin, M.Fd menjelaskan, kedatangan
mahasiswa asing, sebenamya dapat memperkokoh sistem
y ang ada di masing-masing PT.'' 

"finggal masalihnya bagaimana kita meningkatkan ke-
nyamanan dan kehangatan disni," ujamya. Bagi Rofi', hal
yang tidak mudah adalah mengelola terripat tinggal para
mahasiswa asing. Sebagian besar dari mereka, meminta
tinggal di asrama.

"Untuk itu yangkita belum siap, yang banyak terjadi di kita
banyak kita titipkan di keluarg4" katanya. Namun, masing-
masing mahasiswa asing hanya boleh tinggal di rumah satu
keluarea saia. Oleh karena itu, UM telah bermitra dengan
keluarEa di sekitar kampus, hingga mencapai 100 rumah
tangga. (nia/oci)


