
Gunung Merapi dan Fuji Perkuat Kerja Sama
YOGYA, TRIBUN - Keija- 
sama antara Daerah Istime
wa Yogyakarta (DIY) dan Ya- 
manashi, Jepang, kini me
masuki babak baru. Kedua 
belah pihak kembali duduk 
bersama, membicarakan 

bagaimana bentuk rea- 
I  lisasinya, di Kepatihan, 
\ Kantor Gubernur DIY,
' Rabu (21/12). 
t Gubernur Prefektur 
I Yamanashi, Hitoshi Goto,
I mengatakan, hubungan 

antara dua daerah yang 
sama-sama dibayangi gu

nung berapi, yakni Merapi 
ian Fuji itu, sejatinya sudah 
dimulai tahun 2010 silam. 
Sejak momentum tersebut,
, tahapan-tahapan keijasama 
I terus dikembangkan. 
j Sekadar informasi, tahun

lalu, Gubernur DIY, Sri Sul
tan Hamengku Buwono X 
sudah melakukan kunjun
gan ke di Kota Kofu, Prefektur 
Yamanashi, untuk menan
datangani dokumen Memo
randum of Understanding 
(MoU), terkait peningkatan 
hubungan keijasama antara 
kedua provinsi.

‘Tahun 2010, setelah Mer
api meletus, jadi permulaan. 
Saat itu, peneliti Gunung 
Fuji datang ke Merapi, un
tuk melakukan penelitian*. 
Sekarang, kami datang un
tuk membicarakan bentuk 
keijasama yang lebih rin
ci, agar nantinya tercipta 
hubungan yang baik,” kata 
Hitoshi.

TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

DU A  GUNUNG -  G u b e rn u r P re fe k tu r  Y am an ash i, H itosh i G o to  d a n  G u b e rn u r D IY, Sri 

Su ltan  H a m e n g k u  B u w o n o  X  m e n u n ju k k a n  naskah kerja  sam a ke d u a  d a e ra h  di K epa tih an , 

K a n to r G u b ern u r D IY, R abu (21/12).•  ke halaman 14
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Gunung Merapi dan ^ anfaatnya

Fuji Perkuat Keria “Tadi pagi kaml sudah11V* 1 cm ““4 " CV“  berkunjung ke Universitas 
•  Sambungan Hal 13 Muhammadiyah Yogyakar- 

ta (UMY), untuk member- 
Ia menuturkan, kerja ikan kuliah umum. Ban- 

sama ini. difokuskan pada yak sekali mahasiswa yang 
empat Udang, yaitu budaya, menanyakan; bagaimana ca- 
pertanian, pendidikan dan ranya agar busa ke sana (Ya- 
pariwisata. Namun, tidak manashi), bekerja di sana,” 
menutup kemungkinan, jika I tuturnya, 
di masa mendatang, ked- “Kami upayakan pertu- 
ua belah pihak membuka karan pelajar. Kemudian, 
bidang-bidang lain, yang setelah mahasiswa busa 
kiranya menjadi perhatian sampai Yaraanashi, akan 
hersama. \  diupayakan untuk bekerja

M a k an a  Mahasiswa di sana. Nanti, tentu akan 
Hitoshi mencontohkan, dicarikan peluang-peluang,” 

dalam bidang pendidikan, lanjut Hitoshi. 
akan diupayakan pembua- Di samping itu, imbuhn- 
tan dasar, supaya universi- ya. ketjasama di bidang 
tas di Yamanashi dan Yogya- pendidikan, otomatis turut 
karta, busa saling berhubun- merambah bidang lain, salah 
gan dan menjalin kerjasama. satunya pariwisata. Ia men- 
Sehingga. nantinya busa ter- jelaskan. Jika program per- 
wujud program petukaran tukaran pelajar sudah tere-
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alisasi, beberapa mahasiswa gin bekerjasama dan saling 
jurusan kepariwisataan di berbagi dengan Yogyakarta. 
Yogyakarta busa dlberang- terkait hal-hal semacam ini. 
katkan menuju Yamanashi. Apalagi, bentuk Gunung Fuji 

"Yamanashi adalah daerah dan Merapi, busa dibilang 
wisata yang sangat dikenal mirip,” cetusnya, 
dengan Gunung Fuji. Para WaaUfHraii h i t u l w  
pengunjung yang datang. Sementara itu. Gubernur 
menjadi pencetus untuk DIY, Sri Sultan Hamengku 
menghidupkan ekonomi • Buwono X, mengatakan, 
masyarakat di Sana. Para untuk kerjasama di bidang 
mahasiswa busa mendapat pertanian, peneliti dari Ya- 
ilmu dan pengalaman baru.” manashi sudah melakukan 
ucapnya. identifikasi di wilayah Ku-

Hitoshi memaparkan, lonprogo dan lereng Gunung 
dengan jumlah penduduk Merapi. Tujuannya, untuk 
sekitar 880 ribu jiwa. Ya- mencari tanah yang masih 
manashi setiap tahunnya busa dikembangkan, 
dikunjungi lebih dari 5 juta “Anggur, strawberi dan 
wisatawan Gunung Fuji yang sebagainya, yang ada di Ya- 
pulang pergi dan 1,2 Juta manashi, itu busa dikem- 
yang menginap. Dari jumlah bangkan di lereng Merapi, 
tersebut. 1.4 Juta di antara- Walaupun lahan terbatas, 
nya merupakan turis asing. tapi potensinya ada. Semoga 

“Meski penduduk kami tahun depan program-pro- 
sedikit, kami banyak dikun- gram ini sudah busa ber- 
jungi wisatawan. Kami in- jalan,” pungkasnya. (aka)


