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BANTUL—Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta (UMY) 
akan mengadakan program 
Indonesia-South Korea Cultural 
Gzmp..PrngEHB-yang4iikuti 1&+. 
mahasiswa perwakilan dari Sun 
Moon University (SMU), Korea 
Selatan dan 18 mahasiswa UMY 
ini digelar 20 Desember 2017 
hingga 16 Januari 2018.

Director of International Affairs, 
International Relationship Office 
(IRO) UMY, Yordan Gunawan, 
mengatakan program ini bertujuan 
memperkenalkan budaya Indonesia 
dan Korea Selatan. "Dalam opening 
ceremony kami menghadirkan dua 
tarian khas Jogja yang dibawakan 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Sentakamudya UMY. Tarian 
tersebut memukau para peserta 
yang akan mengikuti berbagai 
rangkaian cultural camp ini," ujar 
dia dalam sambutan Opening 
Ceremony and Welcoming Lunch 
Indonesia-South Korea Cultural 
Camp, di Gedung KH. Ibrahim 
E. 7 lantai V Kampus terpadu 
UMY, dalam rilis yang diterima 
Harian Jogja, Kamis (21/12).

Yordan menjelaskan 36 mahasiswa 
tersebut akan menerima tiga jeni 

.kelas, edukasi, budaya hingg.

. field trip. Dalam kelas edukasi, 
mahasiswa akan diberikan kesem
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Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Sun Moon University 
(SMU), Korea Selatan mengikuti program Indonesia-South Korea Cultural Camp, Kamis (21/12).

tan saling mengenalkan budaya 
masih-masing melalui presentasi, 
diskusi budaya, kelas bahasa 
Inggris dan bahasa Indonesia. 
Selain itu juga mengenalkan 
tentang sistem pemerintahan, 
politik dan ekonomi di Indonesia. 
"Kemudian untuk kelas budaya, 
mahasiswa akan diajak untuk 
mengenal tentang batik, warisan 
budaya Indonesia, dan makanan 
khas Indonesia. Field trip akan 
dilakukan di Prambanan, Lava 
Tour Merapi, serta Tebing Breksi," 
mbuhnya.

Melalui program ini, Yordan 
rharap peserta dapat memperluas 

wawasan tentang budaya lokal dari 
kedua negara. "Dengan kegiatan 
ini diharapkan mahasiswa akan 
memiliki wawasan yang lebih 
luas dan lebih dalam tentang 
budaya dari kedua negara yaitu 
Indonesia dan Korea Selatan," 
katanya.

Kegiatan ini juga merupakan 
upaya UMY meraih cita-cita sebagai 
reputable intemational university 
yang ditunjukkan melalui kegiatan 
edukasi internasional. Contohnya

penyelenggaraan program visiting 
professor dari kampus-kampus 
luar negeri ke berbagai fakultas di 
UMY, khususnya untuk program- 
program Internasional. "Sebagai 
bentuk keberlanjutan dari kegiatan 
ini, kami berharap akan ada 
kerja sama dalam bentuk visiting 
professor, pertukaran pelajar maupun 
pengajar antara UMY dengan Sun 
Moon University. Selain itu kami 
juga berharap agar kegiatan ini 
bisa terus diselenggarakan setiap 
tahunnya," tutupnya. (M edian/ayah  
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