
Imhnesia-Taiwan Tingkatkan Pendidikan Kesehatan
YOGYAKARTA - Kesehatan merupakan 

salah satu fokus dari sekian banyak isu yang 
menjadi perhatian Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) untuk meningkatkan kuali
tas hidup masyarakat Hal itu bisa tercapai ketika 
mutu pendidikan kesehatan juga berkualitas 
baik. "Guna mendukung terwujudnya cita-cita 
tersebut, UMY beserta 17 instansi dari dalam 
dan luar negeri membentuk aliansi untuk beker
ja  sama melakukan peningkatan pada mutu pen- 
didikan kesehatan,” ungkap Wakil Rektor 
Bidang Kem ahasiswaan, Hilm an Latief 
MAPhD di sela-sela penandatanganan kerja 
sama di kampusnya, kemarin.

Sejumlah universitas, perguruan serta seko
lah tinggi di Indonesia dan Taiwan tersebut ter
gabung dalam Taiwan-Indonesia Healthcare 
Education (TIHE). Aliansi ini akan menjadi 
batu loncatan untuk meningkatkan mutu pen
didikan kesehatan di masing-masing instansi.

”Sebagai organisasi masyarakat, kesehatan 
m erupakan isu yang penting bagi 
Muhammadiyah. Dengan anggota sebanyak 
lebih 40 ju ta , M uham m adiyah m em iliki 
banyak sekali universitas, perguruan dan seko
lah tinggi serta rum ah sakit Pem bina 
Kesejahteraan Umat (PKU) yang bertujuan 
mendidik dan memberikan pelayanan kese
hatan kepada masyarakat,” paparnya. 
Kembangkan Ilmu

Ia menegaskan kebutuhan untuk mengem
bangkan ilmu kesehatan menjadi penting demi

meningkatkan mutu kehidupan. Itulah yang 
menjadi tujuan pembentukan aliansi berbagai 
lembaga di Indonesia dan Taiwan.

Pada kesempatan sama, Presiden National 
Taipei U niversity o f  Nursing and Health 
Science (NTUNHS), Dr Nan-Chen Hsieh 
menyatakan aliansi akan menjadi terobosan 
penting bagi pengembangan ilmu kesehatan.

”Saya yakin aliansi akan menjadi sebuah 
kemajuan penting, baik untuk meningkatkan 
masing-masing instansi maupun dalam meng

hasilkan generasi yang mampu memberikan 
pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk 
masyarakat,” ujar Nan-Chen.

D alam  presentasi yang dilakukan oleh 
NTUNHS, aliansi TIHE akan menjadi sebuah 
platform  untuk para anggotanya dalam  
mengembangkan berbagai kerja sama antarin- 
stansi. Kerja sama yang ditawarkan pun ke 
depannya tidak hanya dalam isu-isu kesehatan 
namun juga bidang lainnya seperti agrikultur. 
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KERJA SAMA: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY), Hilman Latief MA PhD usai menandatangani naskah kerja 

sama dengan President National Taipei University o f Nursing and Health Science 
(NTUNHS), Dr Nan-Chen Hsieh. (73)


