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4.660 Mahasiswa Unpad
Memperoleh Beasiswa
BANDUNG, (PR).~

Sebanyak 4.660 mahasiswa Universitas Padjadjaran menerima
beasiswa yang bersumber dari berbagai instansi. Tak kurang dari 22
donatur tercatat sebagai pemberi beasiswa termasuk di antaranya
HU Pikiran 'Rakyat. Secara simbolis, penyerahan beasiswa dilaksanakan Senin (ls/io) di Aula:Grha Sanusi Hardjadinata Bandung
dalam Gebyar Beasiswa Unpad.
Dari 4.660 mahasiswa penerima beasiswa, 900 di antaranya
tercatat sebagai penerima beasiswa BidikMisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dana Rp 12 juta per, tahun per
orang. Selain itu, ada 118 mahasiswa penerima beasiswa Pemda
Jabar SikIus dengan besaran Rp 10 juta per tahun per orang, 20
penerima beasiswa Bank Mandiri Rp 15 juta per tahun per orang,
120 penerima beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat dengan besaran Rp 7,2 juta per tahun per orang, dan 12 penerima beasiswa
Pikiran Rakyat dengan besaran dana Rp 4,2juta per orang per tahun,
, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Unpad Heryawan Kemal
Mustafa menuturkan, para penerirna beasiswa ini merupakan mahasiswa yang beruntung karena terpilih dari 44.000 mahasiswa Unpad. Oleh karena itu Heryawan meminta para penerima beasiswa
memanfaatkan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya.
Vice Presiden Bank Mandiri Wilayah Bandung Tito Irianto menuturkan, beasiswa bagi para mahasiswa ini merupakan salah satu program prioritas dari program Mandiri Peduli Pendidikan yang sudah
bergulir sejak 2003. Tahun ini total corporate social responsibility
yang sudah diberikan nominalnya lebih dari Rp 12 miliar yang
diberikan kepada 12 universitas.
'
"Unpad memperoleh 10 persen darijumlah tersebut. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa terus meningkat. Sebabprogram perididikan merupakan program prioritas dari lima program CSR
Mandiri," ungkapnya.
Penerima beasiswa Pikiran Rakyat, Fadila Novi bersyukur memperoleh beasiswa Pikiran Rakyat. Dia berharap beasiswa yang
·diraihnya ini bisa menjadi motivasi bagi dirinya untuk mencapai
pr~st~i pe~didikan yang lebih b~ (A-157)***
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