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M ah as isw a U M Y  Praktik  K lin ikd i 5 N egara
YO G YAKARTA -  Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) kembali akan mengirim 
mahasiswanya untuk mela
kukan praktik klinik di luar ne
geri. Kali ini, sebanyak 60 ma- 

' hasiswa Program Studi Magister 
Keperawatan akan melakukan 
praktikklinik di lima negara.

“Para mahasiswa ini akan 
terbagi menjadi lima kelompok 
sesuai penempatan negaranya. 
Kegiatan ini juga merupakan 
kelanjutan darikegiatanserupa 
yang telah sukses memberang
katkan mahasiswa kami ke em
pat negara pada tahun sebe
lumnya. Tahun ini merupakan 
tahun keenam program praktik 
klinik di luar negeri yang kami 
adakan,” ujar Kepala Program 

. Studi Magister Keperawatan 
UMY Fitri Arofiati SKep Ns

MAN PhD, kemarin.
Fitri mengatakan, sebanyak 

15 mahasiswa akan melakukan 
praktik di Guang Xi Medical 
University China, 20 mahasis
wa di Angeles University Foun
dation dan Cebu Normal Uni
versity Filiphina, lima maha
siswa di Changhua Christian 
Hospital Taiwan, sepuluh ma- 
hasiswadilntemationallslamic 
University Malaysia, dan sepu
luh mahasiswa di Ubon Ratc- 
hathani University Thailand.

“Program inimemangsudah 
ada di kurikulum sejak awal 
berdirinya Magister Kepera
watan. Kami hanya melakukan 
pengembangan agar tidak 
hanya fokus pada satu negara, 
melainkan lebih dari satu 
negara. Program ini bertujuan 
untuk mengembangkan siali

para mahasiswa yang berpro
fesi sebagai perawat,” kata Fitri.

Fitri menjelaskan, program 
praktik klinik di luar negeri itu 
lahir atas kesadaran terhadap 
globalisasi yang harus diikuti. 
Kegiatan tersebut juga menda
sarkan diri pada semangat be
lajar yang harus terus dipupuk, 
termasuk upaya terus menggali 
pengalaman hidup. “Sudah 
saatnya kita sadar akan globali
sasi yang telah ada di depan 
mata. S elainitujugaterus belajar 
sertamencaripengalaman tentu 
harus dilakukan,” kata Fitri.

Sementara itu, Rektor UMY 
Prof Dr Bambang Cipto MA 
yartg turut hadir pada acara pe
lepasan keberangkatari maha
siswa mengatakan, upaya UMY 
menjalin kerja sama dengan 
universitas luar, sekaligus

mampu menginisiasi program 
pembelajaran lintas negara 
merupakan hal yang patut di
apresiasi.

“Saya mengapresiasi lang
kah yang telah dilakukan ini. 
Sayaberharapselamasebulandi 
sana, para mahasiswa dapat 
memanfaatkan waktu dengan 
baik untukbelaj ar. Setelah kem
balinya dari sana mereka juga 
dapat berbagi pengetahuan dan 
pengalaman yang bermanfaat,” 
kata Bambang.

Bambang mengatakan, upa
ya belajar dan mencari penga
laman luar negeri untuk saat ini 
sudah bukan hal yang baru lagi 
Bahkan karena pesatnya per
kembangan hal tersebut sudah 
semakin harus dilakukan demi 
meningkatkah daya saing.
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