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Taiwan Tawarkan 
Beasiswa Pelajar & 
Mahasiswa

BANTUL—Pemerintah Taiwan menawarkan 
beragam jenis beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa 
khususnya Jogja dan Indonesia secara umum 
dalam perhelatan Taiwan Higher Education Fair 
di Gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY), Kamis (14/12) hingga Jumat 
(15/12). Sebanyak 23 perguruan tinggi Taiwan 
membuka stan dalam memberikan layanan bagi 
masyarakat yang membutuhkan informasi terkait 
pendidikan di Taiwan.

Pengunjung memadati sportorium tidak hanya 
dari kalangan mahasiswa tetapi juga pelajar. 
Para mahasiswa lebih banyak menanyakan studi 
pascasarjana di berbagai stan kampus asal Taiwan 
sekaligus program beasiswa yang ditawarkan. Para 
pelajar yang hadir, sekadar menjawab ingin tahu 
seputarpericufah£HwM aiwafl;‘a k  hanya pelajar * 
asal Jogja, siswa dari Jawa Timur seperti Muhammad 
Adrian siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 3 
Ngimbang, Lamongan juga mengikuti acara ini. 
Ia sengaja mengunjungi stan itu karena bersamaan 
dengan study tour ke Jogja. "Sekadar cari informasi, 
seputar pendidikan di Taiwan," ungkapnya di sela- 
sela pameran, Kamis (14/12)

Akademisi dari Asia University Taiwan, Jeffrey JP 
menyatakan, pameran itu merupakan kesempatan 
baik baginya untuk menyosialisasikan sistem 
pendidikan di Taiwan. Ia mendorong kepada 
pelajar dan mahasiswa Indonesia memanfaatkan 
kesempatan dalam pameran tersebut, karena banyak 
program yang ditawarkan 23 perguruan tinggi di 
Taiwan, tak terkecuali beasiswa. "Kami banyak 
menawarkan program pendidikan berkualitas untuk 
pelajar mahasiswa Indonesia, agar ke depan dapat 
membangun Indonesia," kata dia.

Rektor UMY Gunawan Budiyanto menambahkan, 
pendidikan di Taiwan menjadi perhatian dunia. 
Sebab negara ini memiliki puluhan perguruan tinggi 
yang masuk 500 besar dunia. Taipei Economic and 
Uading Office (TK 10) atau perwakilan Pemerintah 
Taiwan di Jakarta sudah menjalin hubungan dengan 
Majelis Dikti PP Muhammadiyah untuk berkolaborasi, 
saling meningkatkan kualitas pendidikan. UMY, 
kata dia, sebenarnya telah bekerja sama dengan 
TETO sejak 2004 dalam pelaksanaan kursus Bahasa 
Mandarin. Ia berharap, remaja Indonesia dapat 
memanfaatkan kesempatan emas yang ditawarkan 
Pemerintah Taiwan melalui beasiswa, pendampingan 
dan kursus bahasa Mandarin.

"Taiwan juga mengajak puluhan Rektor dari 
Indonesia terutama dari Muhammadiyah melihat 
langsung perguruan tinggi maju di Taiwan. Finalisasi 
kerja sama ini adalah UMY dan Asia University 
mendirikan Pusat Informasi Pendidikan Tinggi Taiwan 
di UMY, sudah diresmikan hari ini. Ini langkah 
konkret, dengan Taiwan lebih banyak melakukan 
aktivitas dulu baru MoU," tegasnya. (Sunartono)


