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Mahasiswa UMY Wakil Indonesia di CYAL
YOGYA (KR)- Mahasiswa 

International Program of In
ternational Relations Fisipol 
UMY angkatan 2014, Mu
hammad Rizal Saanun terpi
lih sebagai wakil Indonesia 
pada ajang C IMB Young ASE
AN Leaders (CYAL) 2017 di 
Kuala Lumpur, Malaysia. 
CYAL 2017 merupakan pro
gram beasiswa tingkat ASE
AN untuk mahasiswa SI yang 
berasal dari negara-negara 
kawasan ASEAN.

Ketika dihubungi warta
wan di Ruang BHP UMY, Se
nin (27/11) Rizal menyebut
kan, partisipasinya bisa di
raih dengan seleksi panjang 
dan ketat. Dimulai dari tahap 
registrasi, seleksi berkas, ser
ta seleksi wawancara yang di
laksanakan oleh CIMB Young

ASEAN Leaders melalui Sky- 
pe. "Dari seluruh ASEAN kuo
tanya hanya 100 dan yang 
mendaftar lebih dari 1.000," 
jelasnya.

Disebutkan, CYAL akan 
berlangsung 2 -7 Desember 
2017, bekerja sama dengan 
Universiti Kabangsaan Malay
sia (UKM). "Saya sangat bang
ga bisa menjadi bagian dari 
CIMB Young ASEAN Leaders 
2017. Karena selain menda
patkan beasiswa penuh, pro
gram ini juga selaras dengan 
bidang ilmu yang saya tekuni 
di bangku kuliah yakni menge
nai SDGs, cross cultural un- 
derstanding, dan Sharing Eco- 
nomy Beyond Boundaries 
(SEB2) yang mana telah di ba
has sebelumnya di beberapa 
literatur Ilmu Hubungan

KR-Istimewa

Muhammad Rizal
Internasional," ungkapnya.

Program ini memiliki tu
juan mendukung pertukaran 
pengalaman belajar dan lin- 
tas-budaya antara pemimpin

pemuda ASEAN. Kegiatan- 
kegiatan yang dirancang un
tuk program ini juga dipro
yeksikan untuk mengangkat 
kualitas hidup warga negara 
ASEAN.

Muhammad Rizal adalah 
mahasiswa aktif dalam berba
gai forum kepemudaan. Selain 
terpilih menjadi wakil Indone
sia untuk CIMB Young ASEAN 
Leaders 2017, Desember men
datang akan mewakili Indone
sia di ajang Asia-Europe Mee- 
ting Spin Off (ASEM SPIN- 
OFF) yang diselenggarakan 
Asia-Europe Foundation 
(ASEF) di Singapore. Selain 
itu, Rizal menjadi Chair of Edu- 
cation Committee pada Young 
Diversity and Inclusion Youth 
Conference (DIYC) di Malaysia 
pada Maret 2018. (Fsy) -e


