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Mahasiswa UMY Terima Beasiswa BSM

KR-Fadmi Sustiwi

Penyerahan bantuan beasiswa dari Dirut BSM kepada 
Rektor UMY.

BANTUL (KR) - Untuk 
implementasi pilar nasional
isme pendidikan, Bank Sya- 
riah Mandiri (BSM) mem
berikan beasiswa kepada ma
hasiswa UMY. Penyerahan 
beasiswa senilai Rp 120 juta 
tersebut dilakukan Direktur 
Utama BSM Agus Sudiarto 
kepada Rektor UMY Prof Dr 
Bambang Cipto yang kemu
dian meneruskan secara sim
bolis pada mahasiswa, Kamis 
(22/9) di lobby rektorat.

"Bantuan merupakan ben
tuk dukungan BSM untuk 
dunia pendidikan, sejalan de
ngan misi UMY menjadi uni
versitas unggul dalam pe
ngembangan ilmu dan 
teknologi berlandaskan nilai 
Islam untuk kemaslahatan 
umat,” jelas Agus Sudiarto, 
sebelum penyerahan.

Disebutkan sesuai misi ke- 
6 BSM adalah memberikan 
perhatian khusus pada pro
gram terkait corporate social 
responsibility (CSR), tak 
terkecuali dalam dunia pen
didikan. Dalam pelaksanaan 
tersebut, lanjutnya, pihaknya 
memiliki tiga pilar acuan da
lam membuat program. 
Yakni pilar spiritualisme, na
sionalisme dan kewirausaha- 
an. ”Apa yang kami lakukan 
adalah sebagai implementasi 
pilar nasionalisme,” tambah
nya.

Sebagai bank syariah 
terbesar, jelas Agus, institusi 
yang dipimpin terus mem
bukukan prestasi yang meng
gembirakan. Hal ini diakui 
tercermin dalam dalam per
tumbuhan kinerja per 1 Juni 
2016 yang meliputi aset Rp

72,023 T telah tumbuh sebe
sar Rp 1,65T atau 2,25% dari 
Desember 2015 sebesar Rp 
70,037 T. Pembiayaan Rp 
52,706T telah tumbuh se- 
bear Rp 1,616 T atau 3,16% 
dari Desember 2015 sebesar 
Rp 51,090 T.

Kepada wartawan, Rektor 
UMY Prof Dr Bambang Cipto 
mengakui, belum tahu bera
pa jumlah mahasiswa yang 
akan menerima beasiswa 
BSM ini. Disebutkan, sebeT 
lumnya BSM telah mem
berikan beasiswa selanja 3 
tahun berturut-turut untuk 
197 mahasiswa dengan total 
yang disalurkan Rp 
232.400.000. "Kami harus 
membagikan dana bantuan 
beasiswa ini dengan melihat 
jumlah prodi, agar merata,” 
qjar Bambang.

Rektor mengakui, UMY 
banyak menyalurkan bantu
an beasiswa sebagai CSR 
perusahaan atau industri. 
Namun demikian, pihaknya 
sebagai institusi juga mem
berikan beasiswa yang tidak 
sedikit. "Untuk mahasiswa 
baru saja, kami menyalurkan 
Rp 3,5 miliar tahun ini. 
Beasiswa tersebut diberikan 
kepada mahasiswa yang ma
suk dan berdasarkan dirank- 
ing. Ini kami lihat dari 
prestasi mahasiswa baru ter
sebut,” jelas Bambang didam
pingi wakil rektor. (Fsy)-a
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