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Tenaga Kesehatan Kurang Teran *
YOGYAKARTA - Kom

petensi tenaga keija kesehatan 
berbahasa asing masih sangat 
kurang alias rendah. Ini salah 
satu dari empat kendala bagi 
tenaga kesehatan akan bekeija di 
luar negeri. Akibatnya, Pe
merintah Indonesia tidak dapat 
memenuhi permintaan tenaga 
kesehatan luar negeri padahal 
sebenarnya peluang sangat ter
buka.

Deputi Penempatan Badan 
Nasional Penempatan dan Per
lindungan Tenaga Kerja Indo
nesia (BNP2TKI), Ir Agusdin 
Subiantoro menyampaikan kon
disi itu pada Sosialisasi Peluang 
Kerja ke Luar Negeri Sektor 
Kesehatan dan Migrasi secara

Aman, di kampus Universitas 
Alma Ata (UAA) Yogyakarta, 
kemarin.

Sosialisasi diikuti perawat 
dari berbagai institusi kesehatan 
(keperawatan) di Yogyakarta 
antara lain UGM, Universitas 
M uhamm adiyah Yogyakarta 
(UMY), Universitas Aisyiyah 
(Unisa), YAKKUM Bethesda 
dan lain-lain.

”  Empat kendala dihadapi 
pemerintah dalam pengiriman 
tenaga keija kesehatan ke luar 
negeri yakni rendahnya kompe
tensi berbahasa asing yang 
dikuasai tenaga kesehatan dari 
Indonesia, adaptasi budaya perlu 
dipahami antara budaya tenaga 
kesehatan Indonesia dan budaya

negara tujuan. Juga permasala
han perolehan surat tanda regis
trasi (STR) di Indonesia dan 
kurangnya pengalaman kerja 
yang menetapkan minimal dua Ign. 
tahun calon tenaga kesehatan,” b J 
paparnya.
Pengangguran Terdidik

Kepala Disnakertrans DIY, 
dr Andung Prihadi Santoso 
MKes menambahkan pengang
guran berpendidikan perguruan ( 
tinggi di DIY sebanyak 18 per- * 
sen. Karena itu, penem patan 
tenaga keija Indonesia (TKI) di 
luar negeri diarahkan untuk tena- * 
ga profesional yaitu lulusan per- ■ t 
guruan tinggi atau asosiasi piofe- *u, 
si. S

Kepala BP3TKI DIY, |

JELASKAN TOKOH
Penjaga stan SDN Sul 

Tempuran, menjelaskan 
wayang dalam pameran 

Kabupaten Mageli

Narkoba Tav 
Kesenangan!
M A G E LA N G  - Berdasc 

penelitian kedokteran, sebt 
hanya akan m enaw arkai 
dalam  sekejap mata saja 
halusinasi berlebih. Halusir
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