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Konsep merdeka belajar dengan kampus merdeka mencoba untuk menghasilkan generasi muda
Indonesia yang siap bersaing di kancah global. Seperti yang dikemukakan oleh Mendikbud Nadiem
Makarim dibutuhkan enam kompetensi di masa depan yaitu kreativitas, kolaborasi, kemampuan
bekerja sama, memproses informasi secara kritis, memecahkan masalah dan berempati.
Jika mencermati kompetensi yang dimaksud, lebih banyak berhubungan dengan pengembangan
diri yang berkaitan dengan soft skill. Tidak ada kemampuan menghafal rumus dan konsep-konsep,
apalagi memadatkan informasi di dalam memori.
Lembaga pendidikan didorong untuk mengembangkan kurikulum yang tidak melulu menanamkan
kemampuan teoritis peserta didik tapi juga sisi humanis yang justru menentukan keberhasilan di
dalam masyarakat. Generasi yang kreatif, pandai berkolaborasi, bekerja sama dan berempati,
menjadi sasaran yang ingin dicapai.
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Student Exchange: Opsi Favorit
Dalam dunia pendidikan tinggi, kemampuan tersebut dikembangkan melalui program student
exchange atau pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi di luar negeri. Saat ini program
tersebut menjadi opsi favorit yang banyak ditawarkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tidak
hanya sisi pengembangan akademik yang ditawarkan dari program tersebut, melainkan juga
berbagai benefit nonakademis yang dapat dirasakan mahasiswa.
Al-Youbi, Zahed dan Tierney (2020) mengemukakan, mahasiswa yang berpartisipasi merasakan
bahwa wawasan mereka berkembang dan mampu menyelami lebih dalam mengenai negara yang
mereka kunjungi. Mereka lebih toleran dan dapat beradaptasi dengan perbedaan budaya.
Melalui kunjungan ke perguruan tinggi di luar negeri, mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang
tidak ditawarkan di perguruan tinggi asal. Mereka dapat menambah wawasan keilmuan di tengah
arus informasi yang begitu deras.
Namun tidak menutup kemungkinan berbagai tantangan muncul, seperti persyaratan visa di negara
tujuan, dan penyetaraan mata kuliah di perguruan tinggi luar negeri. Hal ini membutuhkan persiapan
matang sebelum program berjalan.
Belum lagi tantangan perbedaan budaya yang dapat menjadi “culture shock”. Hal-hal yang sepele
seperti kesesuaian makanan memberikan kontribusi yang tidak kecil. Karena itu, banyak mahasiswa
memilih negara yang dianggap tidak memiliki kesenjangan budaya terlalu tajam.
Praktik di UNTAR
Di Universitas Tarumanagara (Untar) program student exchange telah dijalankan secara rutin.
Program Studi Sarjana Manajemen pada Desember 2019 lalu, bertempat di Tunku Abdul Rahman
University College (TAR UC) Penang Branch, Malaysia, menggelar seminar dan workshop
kewirausahaan, kunjungan industri, study tour, kegiatan budaya, dan pengabdian kepada
masyarakat.
Dalam seminar kewirausahaan, hadir dua orang akademisi sebagai nara sumber dan seorang
wirausaha dari Malaysia. Penekanan materi pada faktor-faktor yang perlu dipersiapkan untuk
memulai bisnis, penyebab kegagalan, solusi dan strategi inovasi keberlangsungan usaha.
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Peserta student exchange dibekali workshop kewirausahaan yang fokus pada materi design thinking
dan business pitching. Mahasiswa dibekali pengetahuan untuk mengembangkan sebuah ide bisnis
dan mempresentasikannya kepada investor lokal dari Malaysia. Ide bisnis yang dinilai inovatif akan
didanai oleh investor untuk implementasi.
Keunikan workshop adalah adanya kolaborasi antara mahasiswa Untar dan mahasiswa TAR UC,
yang memberikan warna tersendiri saat proses memadukan ide bisnis tersebut.
Dalam kesempatan melakukan kunjungan
lapangan

ke

industri

untuk

mengamati

langsung aktivitas operasional perusahaan
dan kunjungan ke Penang Port, peserta
melihat lebih dekat aktivitas ekspor-impor di
Pulau Penang, Malaysia.
Beberapa

destinasi

wisata

lokal

yang

dikunjungi juga memperkaya pengalaman
mahasiswa

dalam

mempelajari

sejarah,

budaya dan tradisi masyarakat setempat yang berpadu antara Asia dan Eropa.
Ini menumbuhkan solidaritas terhadap sesame. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk “berbagi”
dengan masyarakat setempat, melalui “street walk”. Berjalan bersama di sepanjang Georgetown
untuk membagikan makanan dan minuman yang telah dikemas kepada tunawisma yang
membutuhkan.
Singkat kata, program student exchange sebagai bagian dari program merdeka belajar merupakan
salah satu sarana untuk melahirkan generasi muda yang humanis. Kecerdasan akademik disertai
rasa empati dan toleran terhadap sesama akan menjadi pembeda di tengah peradaban dunia yang
makin mekanis dan individualis.
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