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onatur ~etapUnpad Tingkatkan Kuota Penerima
MASIH banyak
lagi mahasiswa

kurang
marnpu yang

membutuhkan
beasiswa untuk

luclanjutkan
kuliah.

Sebanyak 4.660 maha-
siswa Universitas Padjadja-
ran (Unpad) mendapatkan
beasiswa dari 22 donatur,
terdiri dari lernbaga mau-
pun perusahaan, yang telah
bekerja sama dengan pihak
kampus.

Direktur Lembaga Pe-
ngembangan Kemaha-
siswaan dan Alumni Unpad,
Heryawan Kemal Mustafa
mengungkapkan, beasiswa
ini diperuntukkan bagi ma-
hasiswa tidak mampu dan
berprestasi. Beasiswa ter-
sebut diberikan ke ada mec

reka agar tetap bisa melan-
jutkan kuliah.

"4.660 mahasiswa yang
menerima beasiswa ter-
sebut, nantinya akan men-
dapatkanjatah beasiswa per
tahun dari masing-rnasing
donatur. Karena setiap do-
natur nominal beasiswanya
berbeda," ujarnya di sela-
sela acara penyerahan bea-
siswa di Aula Graha Sanusi
Hardjadinata Unpad Jalan
Dipatiukur, Kota Bandung,
Senin (15/10).

Donatur yang mernberi-
kan beasiswa tiap tahun de-
ngan nominal terbesar, yakni
Mandiri Education. Lernba-
ga ini memberikan beasiswa
pada 20 orang dengan ni-
lai mencapai Rp15 juta per
orang per tahun.

Sementara untuk nilai
dan kuota terendah diberi-
kan PT Indocement Tunggal
Prakarsa yang diperuntuk-
kan bagi 26 mahasiswa de- .
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ngan nominal Rp'1.800.000
per orang per tahun.

"Meski para penerima
beasiwa tahun akademik
2012/2013 tergolong banyak,
namun terlihat kecil jika di-
banding jumlah mahasiwa
Unpad yang mencapai 44.000
lebih," ungkapnya.

Berdasar data tersebut,
Heryawan mengatakan, ta-
hun depan sejumlah do-
natur sudah menyatakan
kesiapan mereka untuk me-
ningkatkan kuota penerima
beasiswa.
.~"Dan Unpad sendiri akan

berusaha menjalin kerja sama'
dengan 'donatur-donatur lain
yang hendak membantu me-
majukan dunia pendidikan .
melalui pemberian beasiswa
kepada mahasiswa berpresta-
si yang kurang mampu secara
finansial," jelasnya.

Seorang mahasiswa Unpad
penerima beasiswa Mandiri
Education, Mumu Mujahidin
(20) mengungkapkan rasa ba-
hagianya menerirna beasiswa
tersebut.

"Jujur, awalnya saya tidak
menyangka bisa mendapat-

b kan i~i. Karena banyak tahap-

an seleksi yang harus dilalui"
terangnya, . . ;,

Dia berharap,' beasiswa
yang diperoleh mampu
memotivasi dirinya mau-
pun teman-temannya untuk
menjadi lebih baik dalam bi-
dang akademik.

"Saya yakin bisa menun-
jukkan dan mempertahan-
kan prestasi yang saya miliki
pad a donatur beasiswa, ter-
lebih kedua orang tua saya,"
ucapnya dengan yakin.

Muhammad Bistam (20)
yang mewakili 900 maha-
siswa penerima beasiswa Bi-
dik: Misi mengutarakan ha-
rapannya, supaya progam ini
dapat terus berlangsung ser-
ta semakin ditingkatkan.

"Saya rasa masih banyak
mahasiswa-mahasiswa lain-
nya yang perlu beasiswa ini,
mungkin sebenarnya lebih
dari 900 dari kuota yang te-
lah ditentukan. Maka dari
itu, saya harap program bisik
misi ini dapat terus me-
ningkat kuotanya. Agar ma-
hasiswa yang benar-benar
membutuhkan bisa memper-
oleh haknya," bebernya.

(riza pahlevj/rey)


