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BINUS University, Cetak Lulusan Berdaya Saing Global 

 

Peranan pendidikan sumber daya manusia amat vital untuk membangun kemajuan suatu negara 

serta meningkatkan daya saing global. Tak heran bila pemerintahan di sejumlah negara fokus 

menangani pendidikan. Hal ini agar generasi bangsa memiliki pendidikan sehingga dapat 

memajukan bangsa serta bersaing dengan negara lain. 

 

Pada era globalisasi seperti saat ini, persaingan dalam segala bidang termasuk dunia kerja 

semakin ketat. Dibutuhkan strategi jitu memenangkan persaingan seperti mengembangkan sikap 

kreatif dan inovatif disertai karakter yang baik. 

 

Saat ini pemerintah Indonesia pun mulai berupaya memperbaiki kualitas pendidikan dengan 

berbagai cara seperti pendidikan gratis untuk enam tahun masa pendidikan dasar, peningkatan 

gaji guru, serta pemberian bantuan biaya operasional sekolah (BOS). 

 

Namun tampaknya upaya pemerintah masih perlu ditingkatkan mengingat kualitas pendidikan di 

Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data peringkat Indeks 

Pengembangan Manusia (Human Development Index), UNESCO, Indonesia menempati urutan 

ke 111 dari 172 negara (2011), ke 109 (1999), ke 99 (1997). 
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Perlu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah maupun swasta dalam sistem pendidikan 

yang tidak hanya mencetak manusia pintar namun juga manusia berkarakter baik, inovatif, 

kreatif sehingga mampu bersaing dengan negara lain. 

 

Bedasarkan kondisi tersebut, BINUS UNIVERSITY menggelar media 

gathering dan talkshow bertema Strategi Memenangkan Persaingan Global dalam Dunia Kerja, 

Selasa (12/7). Diskusi bersama media yang diadakan di Kampus Anggrek BINUS UNIVERSITY 

ini diharapkan dapat menyebarkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 

Diskusi ini menghadirkan empat pembicara yaitu Rektor BINUS UNIVERSITY Prof. Dr. Ir. 

Harjanto Prabowo, MM, Gunawan Lukito, Irvandi, dan Pri Notowidigdo. “Kami berharap bisa 

mengimplementasikan visi yaitu mencetak generasi muda yang kreatif, inovatif, berkarakter 

baik, dan siap bersaing di kancah internasional,” ujar Rektor. (YD) 

 

 


