
Rumitrya' Promosi B erked,ok B ea,sisw a
SEBUAII perguruan tiirggi swdsta (PTS)

di Malang menawarkan beasiswa kuliah

gratis untuk calon mahasiswa ber-
' 

prestasi dari keluarga kurang mampu

secara ekonomi. PTS menamai progra4
tersebut bidik misi dan telah melaku&an'
peniaringan calon mahasiswa seiak
bulanMei; : :

'  Sepnpusayayangbarululusseko-,
lah sudah,mendaftar seiak bulan Mei,

i: :' namun sampai tanggal pengumuman
.r' ditetapkan yaitu akhir juni, tidak ada

: Pengumuman mengenai penerlma
. beasiswa tersebut. Setelah ditanyakan
' 

, langsung ke PTS bersangkutan, panitia
I rnalah menyuruh mengirim berkas
' 

pendaftaran lagi, karena berkas sebe-
' ;' iurnnya hilang.' .

Akhir Juli, sepuPu saYa diminta da'
tang unluk tes Wawancara dan diminta

, menyiapkansejumlahuangpendaftaran

setelah pengumuman. Karena kecewa
dengan sistem seleksi yang tidak sesuai
brosur penguqruman prosedur beasis-
wa, sepupu saya rnemufuskan untuk
berhenti mengikuti seleksi program
beasiswa PTS tersebut.

Anehnya, PTS tersebut mengumum-
kanbahwa sepupu saya diterima sebzi-
gai m4hasiswa PTS tersebut. PTS ter-

sebut terus menghubungi sepupu saya
agar segera mernbayar uang pendaftar-
an padahal sepupu saya sudah mengun-
durkan diri seiak tes wawancara.

PTS tersebut terkesan memaksa calon
rnahasiswa kurang mampu padahal se'

belumnya di awal pengumuman menya-
takEn bahwa program beasiswa ini gra-

tis. Calon mahasiswa deiri keluarga yang
lemah secara ekonomi Sebaikrlya tidak
diperumit sepeti ini kirena mernbuang-
buang waktu, biaya dan tenaga.

Promosi berkedok beasi$wa memang

sah-sah saja, tetapi seharusnya menggu-
nakan prosedur yang jelas, kredib.el dll

bijaksana..Calon malrasiswa juga bebaik-
nya tetap waspada dan hati:hati daldm
memilih beasiswa agar tidak menyesal
di kemudian hari.

Beasiswa ialah harapan besar bagi

calon mahasiswa yang kurang mamPu

secara ekonomi untuk bisa melaniutkan
studi dan meningkatkan taraf hiduP
yang lebih baik. Sepantasnya beasiswa

untuk r,nahasiswa,,seperti mereka tidak

cuma dijadikan aiang Promosi Yang
rumit, tetapi iuga tindakan nyata untuk

meningkatkan sumber daya manusia
Indonesia meniadi lebih baik-
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