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UNGGULAN: Mahasiswa Ipirel UMY saat berada di Sias University, sebuah perguruan tinggi di Tiongkok. Ipirel menjalin kerja sama dengan berbagai universitas ternama di luar negeri.

ipirel UMY Tawarkan Doubfe Degree ke Australia

Raih Gelar Ganda Sekaligus
International Program of 

International Relations (Ipirel) 
Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY) 
mempunyai program double 

degree atau gelar ganda. 
Perguruan tinggi swasta ini 

menjalin kerja sama dengan 
Flinders University Australia 

dan beberapa universitas 
ternama di luar negeri.

SUDAH banyak lulusan double degree 
jurusan Hubungan Internasional (Hl) UMY. 
Mahasiswa yang mengikuti program ini bisa 
mendapatkan dua gelar dari universitas yang 
berbeda dengan disiplin ilmu yang tidak 
linier. Seperti salah seorang mahasiswi UMY 
yang baru saja lulus dengan dua gelar 
Bachelor of International Studies dan Sarjana 
Ilmu Politik, Hasnatika Imaziyyah (Ipirel 
2013).

Hasna mengenyam pendidikan di Flinders 
University pada awal tahun 2016. la 
mengungkapkan persiapan yang dilakukan 
cukup panjang. "Mulai persiapan dari 
semester 4. Saya mengirimkan berkas ke 
Ipirel lalu Ipirel menjembatani ke Flinders 
University,” jelasnya.

la menyebutkan syarat utama untuk lolos

seleksi berkas adalah skor IELTS yang harus 
tembus 6. Meskipun perkuliahan dua gelar 
ini dijembatani kampus, biaya selama studi di 
luar negeri ditanggung mahasiswa pribadi.

Untuk belajar di Flinders University Hasna 
harus membayar program selama satu tahun 
hingga 21.000 Dolar Australia kala itu. 
Setelahnya akan diberikan konfirmasi 
enrollment yang juga dapat digunakan untuk 
pembuatan visa.

Biaya ini memang cukup mahal dibanding 
melanjutkan studi S2. Kepala Program Studi 
Hl UMY Dr Nur Azizah M.Si mengatakan, 
mahalnya biaya kuliah dua gelar ini menjadi 
salah satu kekurangannya.

"Oleh sebab itu hanya mahasiswa yang 
rpampu dan siap dari segi ilmu maupun biaya 
yang bisa mengikuti pendidikan dua gelar

ini. Kedua belah pihak universitas hanya 
bekerjasama dan menjembatani, tidak 
membiayai,” jelas Nur Azizah.

Meskipun demikian, banyak hal positif yang 
didapatkan mahasiswa yang mengikuti 
program ini. Seperti pengalaman bagaimana 
belajar di luar negeri, mengetahui perbedaan 
metode ajar dan kemampuan adaptasi 
dengan metode ajar yang berbeda.

Selain itu mendapatkan pengetahuan dan 
pemahaman tentang perbedaan.budaya, 
adat dan kebiasaan masyarakat di negara 
tempat tujuan program, lulus dengan 
reputasi internasional. Sehingga diharapkan 
keahlian dan pengetahuan yang diperoleh 
mahasiswa dapat bermanfaat bagi karirnya 
setelah lulus, baik di Indonesia maupun di 
luar negeri, (ita/laz/fj)


