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TEKS KESAN DAN PESAN MEWAKILI PESERTA LOMBA BUDAYA MUTU DAN ARTIKEL 
ILMIAH POPULER SEKOLAH DASAR TAHUN 2017 

Sahid Rich Jogja Hotel, Yogyakarta, 9 November 2017 
Gunar Yadi, Sekolah Indonesia Den Haag 

 
  
Assalamu’alaikum wr. wb. 
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. 
 
Yang kami hormati: Direktur Jenderal  Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, yang malam ini 
diwakili Bapak Dr. Thamrin Kasman. 
 
Yang kami hormati: Direktur Pembinaan SD Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, yang diwakili 
Bapak Drs. Abdul Mukti, M.Pd. 
 
Yang kami hormati: Bapak Wakil Ketua DPRD Istimewa Yogyakarta beserta Pejabat terkait 
dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
Selanjutnya, yang terhormat: Para peserta Lomba Budaya Mutu dan Penulisan Artikel Ilmiah 
Sekolah Dasar beserta para pendamping. 
 
Dan yang kami hormati: Panitia serta hadirin yang berbahagia. 
 
Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin yg telah menakdirkan kita semua terpilih mengikuti putaran 
final lomba di kedua cabang di atas serta berjalannya seluruh rangkaian acara secara prima. 
 
Sebuah kehormatan bagi kami diminta panitia mewakili para peserta menyampaikan kesan 
dan pesan dalam acara penutupan ini. Disamping itu, kami di sini juga mewakili Sekolah 
Indonesia Den Haag, Belanda, tempat kami mengabdi, sebuah sekolah Indonesia yang 
terdepan dan yang terjauh lokasinya dari Tanah Air, sekaligus menjadi satu-satunya finalis 
dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dalam lomba tahun 2017 ini. 
 
Atas dukungan panitia kami bisa hadir bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik siswa 
untuk berbagi, belajar, membangun persaudaraan dan jaringan dengan para utusan, praktisi, 
siswa, sekolah-sekolah  dan karya-karya terbaik dari seantero Nusantara demi peningkatan 
mutu pendidikan Indonesia.  
 
Agar dapat berjumpa dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik siswa di sini, maka jarak, 
waktu dan medan perjalanan tidak menjadi halangan. Bahkan untuk sampai di Yogyakarta 
perjalanan melintasi 2 benua, 2 lautan yaitu Laut Hitam dan Laut Kaspia, menempuh jarak 
kurang lebih 15.000 km, dalam masa sekitar 31 jam penerbangan plus transit di Taipei dan 
Jakarta. Luar biasanya, saat sampai di the Rich Hotel, Yogyakarta berjumpa dengan panitia 
dan peserta lainnya rasa letih, kantuk dan jetlag menjadi sirna. Sepertinya para peserta yg lain 
mengalami hal serupa. 
 



 

 

Kesan pertama kami terhadap acara ini ialah tingkat/drempel mutu perlombaannya sangat 
tinggi. Panitia sangat selektif. Jurinya sangat kapabel dan profesional. Para peserta yang kami 
jumpai merupakan yang terbaik dalam kategori masing-masing, baik dalam membangun 
budaya mutu maupun bidang literasi. 
 
Kedua, penyelenggaraan berjalan sangat baik dan apik. 
 
Ketiga, Yogyakarta yang juga konotatif dengan pendidikan Indonesia membuat acara ini 
cukup ikonik. Inilah rahasianya mengapa sebagian besar lulusan SMA kami yang memilih 
kuliah di Yogyakarta ini, khususnya di UGM. 
 
Pesan dan harapan kami, pertama kiranya ke depan dapat pula diselenggarakan kegiatan 
serupa ini untuk  jenjang pendidikan menengah dan kejuruan. 
 
Kedua, mengingat Kemdikbud dan Kemlu mengelola sekitar 14 Sekolah Indonesia di Luar 
Negeri, kiranya ke depan SILN dapat mengikuti program serupa secara terpisah. 
 
Ketiga, terima kasih dan apresiasi kepada panitia, tim juri, dan stakeholders utama yaitu 
Kemdikbud, Pemda Istimewa Yogyakarta, Pemda Kabupaten Sleman, dst. 
 
Keempat, selamat kepada para peserta yg juga finalis sehingga setiap dan semua kita malam 
ini adalah pemenang. Senantiasalah berkarya. 
 
Akhirnya, setelah ini kita akan kembali ke tempat bertugas masing-masing untuk berbagi 
pengalaman dan praktek-praktek terbaik yg kita pelajari selama mengikuti lomba. Harapan 
kami kiranya saling belajar dan berbagi itu tidak terhenti di sini. Mari kita ubah pepatah 
Belanda “Uit het oog, uit het hart” yg bermakna “Jauh di mata makanya jauh di hati” menjadi “Uit 
het oog, maar blijf in het hart” yaitu “Meskipun jauh di mata namun dekat di hati.” 
 
Mohon maaf atas segala kekurangan. Hartelijk dank. Terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum wr wb. 


