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Tenaga Kesehatan Kurang 

Teram pil Berbahasa Asing
YOGYAKARTA - Kom

petensi tenaga kerja kese
hatan berbahasa asing ma
sih sangat kurang alias ren
dah.

Ini merupakan salah satu 
dari empat kendala bagi te
naga kesehatan yang akan 
bekerja di luar negeri.

Akibatnya, Pemerintah 
Indonesia tidak dapat me
menuhi permintaan tenaga 
kesehatan luar negeri, pa
dahal sebenarnya peluang 
sangat terbuka.

Deputi Penempatan Ba
dan Nasional Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia (BNP2TKI), 
Agusdin S ubiantoro me
nyampaikan kondisi itu pada

"Sosialisasi Peluang Ker
ja ke Luar Negeri Sektor Ke
sehatan dan Migrasi Secara 
Aman” di kampus Univer
sitas Alma Ata (UAA) Yog
yakarta, kemarin.

Sosialisasi diikuti perawat 
dari berbagai institusi kese
hatan (keperawatan) yang 
ada di Yogyakarta antara 
lain Universitas Gadjah Ma
da (UGM), Universitas Mu
ham m adiyah Yogyakarta 
(UMY), Universitas Aisyiyah 
(Unisa), YAKKUM Bethesda 
dan lain-lain.

"Em pat kendala yang 
dihadapi pemerintah dalam 
pengirim an tenaga kerja 
kesehatan ke luar negeri 
yakni rendahnya kompeten
si berbahasa asing yang 
dikuasai tenaga kesehatan 
dari Indonesia, adaptasi 
budaya yang perlu dipahami 
antara budaya tenaga kese
hatan Indonesia dan budaya 
negara tujuan. Juga perma
salahan perolehan surat 
tanda reg istrasi (STR) di 
Indonesia dan kurangnya 
pengalam an kerja yang 
menetapkan minimal dua 
tahun calon tenaga kese
hatan," paparnya.

, .Pengangguran Terdidik
Kepala D isnakertrans 

DIY, dr Andung Prihadi San-

toso MKes menambahkan 
pengangguran yang ber
pendidikan perguruan tinggi 
di DIY sebanyak 18 persen. 
Karena itu, penempatan te
naga kerja Indonesia (TKI) di 
luar negeri diarahkan untuk 
tenaga profesional yaitu lulu
san perguruan tinggi atau 
asosiasi profesi.

Kepala BP3TKI DIY, 
Supaijo SH menyatakan pe
luang tenaga kerja Indo
nesia, khususnya perawat, 
ke luar negeri sangat terbu
ka lebar.

Hal ini terlihat dari perse
diaan dan permintaan yang 
tidak seimbang.

Kesempatan dan pelu
ang banyak digunakan 
agen-agen penyalur tenaga 
kerja nakal. Para agen me
rekrut tenaga kerja yang 
ingin bekerja di luar negeri 
dengan m em ungut biaya 
cukup besar.

"Padahal keberangkata- 
nya masih ditangguhkan, 
harus menunggu iama. Ka
rena itu, kami mengimbau 
agar tenaga kesehatan yang 
ingin bekerja di luar negeri 
menggunakan ja lu r aman 
ya itu  D isnakertrans dan 
BP3TKI," tegasnya.

Rektor UAA. Prof Ha- 
mam Hadi mengungkapkan, 
kampusnya terus berupaya 
memperbaiki diri agar men
jadi perguruan tinggi yang 
tangguh dan menghasilkan 
lulusan yang siap bersaing di 
tingkat global.

Salah satu upayanya, 
UAA menjadi pelopor pener
apan sistem pembelajaran 
baru, di antaranya, clinical 
exposure dan student center 
leaming (SCL).

Sistem pembelajaran ini 
diterapkan agar mahasiswa 
memiliki cara berfikir kritis 
dan lebih mandiri. *

Kampusnya juga telah 
menerapkan program inter
nasional yang bertujuan 
memenuhi tenaga kerja glo
bal, bukan lokal. (D19-36)


