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► PUNCAK MILAD KE-36 UMY

Internasionalisasi Program 
Jadi Fokus Utama ^

Ketua Panitia Milad Ke-36 UMY Laelia Dwi Anggraini 
menyampaikan laporan tentang milad ke-36 UMY beberapa 
waktu lalu.

BANTUL—Internasionalisasi 
program Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) yang telah 
dim ulai sejak Januari 2015 lalu 
te lah m enun jukkan  eksistensi 
di kancah  global.

Penilaian akreditasi internasional, 
QS Star, yang m enem patkan 
UMY sebagai kam pus bin tang 
lim a dari segi tanggung jawab 
sosial dan insklusivitas m enjadi 
buk ti ku a t eksistensi UMY di 
tingkat global.

Kendati keberhasilan dalam  
akreditasi internasional tersebut 
te lah diperoleh, n am un  UMY 
masih perlu memperkuat jaringan 
dan kerjasama guna tercapainya 
program  internasionalisasi.

Pemaparan tersebut sebagaimana 
disampaikan Ketua Panitia Milad 
Ke-36 UMY Laelia Dwi Anggraini 
saat ditemui di Kantor Biro Humas 
dan Protokol (BHP) UMY, Kamis 
(20/4) lalu.

M enurutnya, un tuk  mencapai 
target internasionalisasi program, 
kegiatan-kegiatan yang dijalankan 
oleh civitas UMY diusahakan 
agar b isa terarah  m enu ju  target 
tersebut. Begitu pu la dalam  
pelaksanaan M ilad UMY ke- 
36, di m ana puncak  m iladnya 
akan diselenggarakan pada hari 
ini, Selasa (25/4).

“Seperti yang telah diarahkan 
oleh Rektor, pada m ilad tahun  
ini ada beberapa titik penekanan

yang harus kam i capai. Pada 
m ilad UMY kali ini, Rektor 
m enekankan pada jejaring atau  
link, internasionalisasi program, dan 
juga entrepreneurship. Penekanan 
pada program internasionalisasi 
UMY tersebut kam i w ujudkan  
dalam  ben tuk  pidato Milad 
sebagai puncak  M ilad ke-35,” 
u ja r drg. Laelia.

Pada puncak peringatan Milad 
UMY ke-36 yang dilaksanakan 
pada hari ini, UMY juga tu ru t 
mengundang Menteri Luar Negeri 
Republik Indonesia Retno L. P 
M arsudi. M enurut drg. Laelia, 
diundangnya Kemenlu RI tersebut 
sesuai dengan visi m isi UMY 
u n tu k  m em perkuat program  
Internasionalisasi UMY. Pada 
pidato Milad UMY ke-36 ini, 
Kemenlu RI akan menyampaikan 
keynote speech di hadapan para 
tam u  undangan.

“Jika dilihat dari jumlah, Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah di Indonesia 
sudah cukup banyak, namun harus 
diperkuat di berbagai sisi, baik 
di sisi link  a taupun  kerjasam a, 
dan hubungan internasionalisasi, 
sehingga hubungan  seperti ini 
akan  m em perkuat kondisi 
kebangsaan kita, dan  akhirnya 
akan memperkuat tatanan. Karena 
itulah kami mengundang Kemenlu 
RI dengan harapan, nantinya 
dapat berm anfaat bagi UMY,” 
paparnya. (Arif wahyudi/*)


