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► SUMPAH DOKTER

Dokter Lulusan UMY Didorong Mampu Ikuti Perkembangan Zaman
B ANT UL  — U n i v e r s i t a s  

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
mengambil sumpah 102 dokter dalam 
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 
Profesi Dokter angkatan ke-S 5 di 
Sportorium UMY, Kamis (26/10). 
Lulusan Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan (FKIK) itu didorong 
mampu mengikuti perkembangan 
zaman dan memanfaatkan ilmunya 
untuk masyarakat.

Dekan FKIK UMY, Wiwik Ku- 
sumawati, menjelaskan saat ini 
terjadi liberalisasi dalam bidang

jasa yang timbul akibat masyarakat 
ekonomi ASEAN (MEA) dan akan 
memperketat persaingan global 
termasuk di Indonesia. Hal itu 
menjadi tantangan baru bagi 
warga Indonesia karena tenaga 
kerja profesional dari luar negeri 
dapat turut bekerja di Indonesia, 
tak terkecuali bagi tenaga profesi 
kesehatan seperti dokter. Dokter 
ataupun calon dokter harus mampu 
untuk terus mengembangkan 
kualitas dan potensi diri. Apalagi 
perkembangan ilmu kesehatan

saat ini sangat pesat, jika tidak 
mengikutinya maka kompetensi 
seorang dokter akan tertinggal 
dengan tenaga kesehatan. "Meskipun 
sudah resmi menjadi dokter, harus 
tetap update ilmu pengetahuan dan 
senantiasa mengembangkan diri 
dengan belajar, long tife leaming," 
ujar, Rabu (25/10). k 

Ia juga berpesan kepada |nak didiknya 
selalu bertindak mengutamakan 
prosedur sekaligus n^mbentuk 
komunikasi yang baik dengan 
pasien. Sebab komunikasi yang

baik dengan pasien adalah hal yang 
penting untuk menunjang proses 
pengobatan yang dibutuhkan pasien 
“Harus mematuhi standar prosedur 
yang berlaku ketika melakukan 
tindakan medis,” jelasnya.

Menurut dia, sebanyak 102 
orang dokter baru yang disumpah 
itu telah mengikuti tahap-tahap 
pendidikan dokter di FKIK 
UMY. Mereka telah dinyatakan 
lulus dalam Ujian Kompetensi 
Mahasiswa Pendidikan Profesi 
Dokter (UKMPPD), tetapi didorong

terus memperbarui keilmuannya.
Selain Dekan FKIK, seremoni 

pengambilan sumpah tersebut turut 
dihadiri oleh Majelis Pendidikan 
Penelitian dan Pengembangan PP 
Muhammadiyah, Majelis Pembina 
Kesehatan Umum (MPKU) PP 
Muhammadiyah, Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) wilayah DIY, Rektor 
UMY, perwakilan Rumah Sakit 
dan Puskesmas jejaring yang 
bekerja sama dengan FKIK UMY 
serta orang tua para dokter baru.
(Sunartono/*)


