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YO G YA KA RTA  - Sebagai perguruan tinggi 

memiliki visi untuk menjadi universitas bereputasi 

di Asia pada 2020, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY) menerima 79 mahasiswa 

asing dari 14 negara.

Jum lah itu leb ih  banyak 
d ibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya Sebanyak 50 maha
sisw a asing m enjalani studi 
penuh, 27 orang sebagai peserta 
pertukaran mahasiswa, dan dua 
lainnya magang.

Rektor UMY, Dr Ir Gunawan 
Budiyanto M P bersama jajaran
nya menyambut kehadiran ke-79 
mahasiswa asing tersebut, baru- 
baru ini. Ia m engatakan dalam 
lingkungan akademik, sebanyak 
31 universitas di Asia termasuk 
dalam 100 besar universitas ter
baik dunia. Ini berarti kampus di 
Asiadiakui oleh peneliti duniadan 
berkontribusi dalam pengemban
gan ide dan ilmu pengetahuan.

"Selain itu, saat ini koneksi 
an tara peneliti, negara  dan 
masyarakat dunia sangat berkem
bang. Ide ataufenomenabarujuga 
dengan sangat mudah tersebar,” 
ujar Gunawan.

Menurutnya, untuk merespon 
situasi yang sangat dinam is, 
U M Y  m enyadari tidak  hanya 
mengirimkan staf atau mahasiswa 
keluar, tetapi juga menerima staf 
dan  m ahasisw a asing untuk  
bergabung dalam  kegiatan  
akademik maupun non-akademik 
di kampusnya. Tahun depan jum 
lah mahasiswa asing akan melon
jak, tercatat sebanyak 400 maha
siswa dari universitas partner di 
luar negeri akan mengunjungi, 
belajar, melakukan penelitia dan 
lainnya di UMY.
M engenal Budaya

Gunawan mengatakan maha
siswa asing dapat menikmati pen
galaman berkuliah serta tinggal di 
lingkungan UMY. M ereka juga 
d iharapkan b isa  b ela ja r leb ih  
dalam mengenai Indonesia, mus
lim serta budaya Mereka bukan 
hanya mahasiswa tapi juga meru
pakan keluarga baru kampusnya
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BANGUN JARINGAN: Rektor UMY, D r Ir Gunawan 
Budiyanto MP menyambut mahasiswa asing sebagai bentuk 
membangun jaringan dan kerja sama dengan kampus-kam

pus seluruh dunia. (45)

"C eritak a n  pengalam an 
diperoleh di sini serta sebarlu- 
askan kepada teman-teman yang 
berada di negara masing-masing 
supaya mereka juga tertarik studi 
di Indonesia khususnya di UMY,” 
pinta Rektor di depan mahasiswa 
asing.

M ahasisw a asal F ilip ina, 
Enrique Batara yang mengambil 
Program Doktoral Program Studi 
Umu Politik menceritakan pen
galam annya saat aw al m ula

berku liah  d i UMY. Ia m erasa 
takjub dengan bangunan di UMY, 
dari struktur sampai fasilitas yang 
ada

Namun tidak hanya itu saja, 
suasana kelas yang kom petitif 
juga sangat terasa ketika ia masuk 
kelas. Dosen yang kompeten dan 
sangat m em bantu  m ahasisw a 
asing dalam proses pembelajaran, 
membuat mahasiswa asal Filipina 
ini betah kuliah di UMY. (D19- 
45)


