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MALANG- SebanYak 50 maha-

siswa Internasionalunjuk gtgl di-

hadapan petinggi rektorat Univer-

sitas Negeri tvtalang (JM)' Selasa
(n D\. EeheraPa diantara mereka

nampak Percaya diri, namun se-

basian iuea aOa Yang namPak
-uiu-rnit,i. Meski dernikian. hal

itu tak mengwangl kemeriahan
sambutan Penerimaan mahasiswa
intemasional UM-

Alex Melnik, mahasiswa Uni-

versitas California USA Yang
meneambil kuliah singkat di UM

*enluko u*ulnYa takut berbicara
deng"an orang Indonesia' Pasal-

ouu]iu belum mahir berbahasa'
"3"tutuog saYa kuliah di UM

sampai sembilan bulan kedePan'
Savi belaiarbahasa lndonesia se-

menjak tiga minggu lalu. hamPir

setiap hari ketemu orang Indo-

nesia sekalian ketemu,.akhimYa
berani bicara dan bertanYa, "

kenangtYa. , -:- .

lnternasional

ALFINIA PERIIATA SARy MALANG -POSf-' 
MAHASISwI nStnC: Sebanyak 50 mahasiswa

mti ifrlSid n" i ii n iu i g i s i d i h io a ot1- peli n {e-i -rektorat"'*'' U;il;EiGi Hede-ri Malang (UM)' kemarin'

P"tti* kali tinggal di Indo-
'sia- hulanlah hal mudah bagi

Pria Lerusia 29 lahun t_eT:|*

ena mendaPat beasiswa dari

Amerika Serikat untuk mem-
pelaiari bahasa Lrdonesia' Hal

ini dianggaP sebagai Peluang
dan kesemPatan bagiAlex, untuk

mempelajari ideolog berbangsa
dan berbudaya dari warga negara

lain.
Prof: Dr Yazid Basthomi,

Direktur HubWgan Intemasional
(HI) LM menYatakan Para ma-

hasis*u intemasional itu daang

dari beberaPa Program' sepenl
Kerjasama Negara Berkembang

KNB) dan Darmastswa.
NegaranYa Pun bermacam-

mucuit. t"Pd Hongaria, Thai-

land. Amerika Serikat, Timor
Leste. Kenva dan Palestina' "Dari
China ada tiga mahasiswa dan

dua dosen. Mereka akan belajar
di Fakultas Sasta di Prodi musik
dan tari," jelasnYa.

Di antara mereka ada maha-
siswa permata Yaittl Pertukaran
mahasiswa Nusantara' Ren-
cananva. iika temilih oleh Ditjen
Belm'awi Kemerinstek Dikti,
;;;"i; .t.*' dikirirn ke Ptancis
untuk mengikutikegiatan di san4
selama tiga bulan.

Auzusta dari Asosiasi Maha-
siswa-Asing tIM berPesan kePada
mereka agar tidak ragu bertanYa
[*uau piu Aosen. "Jangan takut
te'rtanvi karena mereka adalah
baoak ibu kita di sini secara
atcidemis. Sekarang, UM adalah
rumah kita," ujPr-Augusta dari
Timor Leste irri.' (rria/udi)

ia serins ialan-ialan seorang diri

mensitari kamPus. Setelah mahir

sepaiah dua Patah kata dalam

berbahasa Indbnesia, akhimYa ia

mulai percaYa diri unruk berke-

nalan dengan,orang baru.
Alex datang ke Indonesia kar-


