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H u b u n g a n  A n ta rn e g a ra
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C u ltu ra l Festival (ICF) 2 0 1 7  di Universitas M u h a m m a d iy a h  

Y o g yakarta  (U M Y ) k em arin .

YOGYAKARTA -  Di tengah 
berbagai perbedaan, tidak 
lantas membuat hubungan 
antarnegara menjadi musta
hil. Dengan adanya globali
sasi, hubungan antarnegara 
bahkantelahmenjadihalyang 
mutlak. Bidang pendidikan 
dapatmenjadialatyangmam- 
pumempererathubunganan- 
tamegara.

“Hubungan antarnegara 
satudengannegaralain sering 
lebih dikaitkan dengan hubu
ngan di bidang ekonomi dan 
politik saja. Padahal, bidang 
pendidikan dan kebudayaan 
juga memiliki pengaruh besar 
dalam mempersatukan per
bedaan yang ada antarne
gara,” kata Rektor Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) Dr Ir Gunawan Budi- 
yanto MP dalam pembukaan 
International Cultural Festival 
(ICF) 2017 di kampus UMY 
kemarin.

Gunawan mengatakan, 
tiap negara pasti memiliki 
perbedaan yang signifikan, 
terutama dalam hal politik 
dan ekonomi. Karenanya, hu
bungan antara satu negara 
dannegaralaintidakbisadisa- 
tukan dengan politik saja.

“Misalnya saja,
representatif dari budaya itu 
adalah makanan. Setiap ne
gara pasti memiliki makanan 
khasyangberbeda-beda. Oleh 
karena itu, di IGF dihadirkan 
kuliner dari beragam negara

untuk dapat memperkenal
kannya ke mahasiswa. Kami 
berharap ICF dapat menjadi 
pemersatu antara mahasiswa 
asing dan mahasiswa UMY” 
kata Gunawan.

Kepala Biro Kerja Sama 
UMY Indira Prabasari PhD 
mengatakan, ICF 2017 meru
pakan event tahunan ketiga 
yang sudah diselenggarakan 
oleh UMY. Indira berharap 
ICF dapat terus dilaksanakan 
setiap tahun dengan agenda 
yang semakin besar.

“Jumlah mahasiswa inter
nasional yang ada di UMY 
memang semakin meningkat 
tiap tahunnya. Tahun ini ada 
20 negara yang ikut di ICF 
2017, sedangkan tahun lalu 
adal7negara. Inikarenapart- 
nerUMYjugasemakinbanyak 
dari negara lainnya,” kata 
Indira.

Ada pun 20 negara yang 
turut hadir meramaikan ICF 
2017, antara lain Indonesia, 
Korea Selatan, Thailand, 
Turkmenistan, Singapura, 
Italia, Prancis, Timor Leste, 
Mesir, Malaysia, Vietnam, 
Spanyol, Turki, Ukraina, 
China, Rusia, Yaman, Slova
kia, Filipina, dan Laos.

Selain 20 negara tersebut, 
ICF 2017 diramaikan oleh 
para mahasiswa KKN Inter
nasional asal Singapore Poly- 
technfc dan stand Institut 
F rancais delndonesie (IFI).
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