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HIBURAN: Abah Iwan menjadi pengisi acara dalam Roadshow Program Menjadi Indonesia dan Pembacaan
Surat Oari & Untuk Pemimpin di Bale Rumawat, Universitas Padjadjaran, Jalan Oipatlukur, kemarln(17110).

Turun Minat Mahasiwa Nulis Esai
BANDUNG- Peserta penulisan
esai tingkat mahasiswa dalam
gelaran Menjadi Indonesia di
tahun ke empat ini mengalami
penurunan
dari
tahun
sebelumnya. Meskipun begitu,
peningkatan justru terlihat dari
segi kualitas para pesertanya.
Menurut Direktur Eksekutif
Tempo Institute
Mardiyah
Chamim, peserta penulisan esai
pada tahun pertama mencapai
sekitar 1.300 peserta. Dan
penurunan peserta terjadi pada
tahun kedua dan ketiga, yakni
sekitar 900 peserta.
"Ditahunkeempatini penurunan
kembali terjadi, yakni sebanyak
645 peserta dari 119 universitas
yang tersebar di Indonesia;'
katanya kepada wartawan saat
ditemui dalam RoadshowProgram
MenjadiIndonesia dan Pembacaan
Surat Dari & Untuk Pemimpin di

Bale Rumawat, Universitas
Padjadjaran, Ialan Dipatiukur,
kemarin(17/1O).
Meskipun begitu, Mardiyah
menegaskan bahwa dari segi
kualitas para peserta penulisan
esai di tahun ini mengalami
peningkatan.
"Tahun pertama, masih banyak
peserta yang mengirimkan esai
diluarkriteria, mungkin karena
mereka juga belum tahu, jadi
banyak yang mengirimkan karya
ilmiah dan lain sebagainya, tetapi
di tahun ini para peserta mulai
mengerti
dan esai yang
dikirimkannya pun sesuai dengan
ketentuan," ujarnya.
Dari 645 peserta penulisan esai,
akan dipilih 30 penulis terbaik
yang akan diterbangkan ke Jakarta
untuk mengikuti kemah 'Menjadi
Indonesia' selama satu rninggu.
Mereka akan diberi pelatihan
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penulisan
jurnalistik
dan
kepemimpinan serta bertemu
dengan para tokoh yang peduli
pada berbagai persoalan di
Indonesia.
Bukan hanya itu, karya-karya
esai terbaik pun rencananya akan
dibukukan dan diterbitkan, seperti
para pemenang esai terbaik pada
tahun-tahun sebelurnnya.
Sementara
pemberian
.penghargaan untuk para penulis
esai terbaik sendiri
akan
dilakukan pada 5 Desember di
Jakarta, bertepatan
dengan
peluncuran buku 'Surat Dari &
Untuk Pemimpin.
.
Dalam roadshow kemarin,
sejumlah tokoh pengisi buku 'Surat
Dari & Untuk Pemimpin' turut
hadir dan membacakan suratnya
di depan para undangan. Mereka
adalah GolA Gong, Tisna Sanjaya,
dan Abah Iwan.(mga)
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