
I f  -X -
SENIN PAHING, 6 FEBRUARI 2017 
(9 JUMADILAWAL 1950)

v / K ejar U n ivers itas  Top Dalam  dan Luar Negeri

Tak Jera Memburu Beasiswa
YOGYA (KR) - Menjadi 

sarjana, bagi sebagian ma
syarakat masih dirasa 
belum cukup, apalagi per
saingan di dunia kerja se
makin ketat. Sehingga, 
berusaha untuk melan
jutkan pendidikan ke jen 
jang lebih tinggi, baik Pas
casarjana maupun Doktor, 
baik dalam dan luar negeri. 
Namun untuk bisa menem
puh pendidikan tersebut,

membutuhkan biaya yang 
besar.

Mereka pun kemudian 
memburu beasiswa yang 
disediakan sejumlah lem 
baga pemberi beasiswa, 
termasuk Lembaga Penge
lola Dana Pendidikan 
(LPDP) yang dibiayai pe
merintah. Terus mening
katnya jumlah lulusan per
guruan tinggi, membuat 
para pemburu beasiswa
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meningkat pula.
Besarnya masyarakat, 

baik yang m asih m aha
siswa maupun yang sudah 
lulus sarjana memburu 
beasiswa, terlihat dalam  
Pameran LPDP Edu 2017 

di Sportorium UMY, Sabtu 
(4/2). Sekitar 18.000 orang 
rela antre sejak pukul 
07.30 WIB untuk masuk  
ke arena pameran yang 
menyediakan informasi

tentang program beasiswa 
dan maupun universitas 
top dunia yang akan men
jadi tujuan melanjutkan  
studi. Terdapat 68 univer
sitas top yang terdiri 60 
universitas luar negeri dan 
8 dalam negeri mem 
berikan informasi di arena 
Sportorium.

Banyak sumber pemberi 
beasiswa. Selain LPDP, ada 
juga program beasiswa

Erasmus dari Uni Eropa. 
Erasmus merupakan 
singkatan dari European 
Region Action Scheme for 
the M obility o f University 
Students yang merupakan 
beasiswa berasal dari pajak 
masyarakat Uni Eropa. 
Selain itu ada pula, pro
gram beasiswa / d  ari 
Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD).
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Demikian pula program beasiswa dari pemerintah 
Taiwan juga menjadi ajang untuk diburu. Baik Eras
mus, DAAD dan beasiswa dari Taiwan, ikut andil 
memberikan informasi di arena LPDP Edu Fair.

Antre panjang, berjam-jam untuk mendapatkan 
informasi beasiswa dan perguruan tinggi yang ditu
ju, hanya bagian kecil dari perjuangan untuk men
dapatkan beasiswa yang diidamkan. Meski rintang
an sangat berat dilalui, namun tak membuat jera un
tuk memburu beasiswa.

Beratnya perjuangan untuk meraih beasiswa ini 
diakui Adieyatna Fajri MA, peraih beasiswa LPDP 
(Awardee) Batch ke-14 tahun 2014-2015 yang 
mengambil program magister di Universitas Leiden, 
Belanda. Fajri mempelajari tentang Colonial dan 
Global History, melanjutkan studi terkait arkeologi 
yang pernah ia tempuh di Universitas Gadjah Mada 
(UGM) pada tahun 2008.

Fajri menceritakan perjuangannya mendapatkan 
beasiswa dari pemerintah itu cukup panjang. Pa
salnya, banyak persyaratan yang harus dilengkapi, 
seperti Letter of Acceptance (LoA), skor tes Inter
national English Languange Testing System 
(IELTS) harus bernilai 6,5 bagi mahasiswa yang 
ingin menempuh studi di luar negeri, esai tentang 
kontribusi dirinya terhadap negara “Sebelum men
dapat beasiswa LPDP, saya sudah dapat beasiswa 
pre-magister dari Universitas Leiden, kemudian un
tuk studi magister, baru saya ikut LPDP,” jelasnya.

Sulitnya mendapatkan beasiswa juga terlontar 
dari Janu Muhammad, LPDP Awardee PK-66 tahun 
2015 yang sedang menempuh studi Fluman Geo- 
graphy School of Geography, Earth, and Environ- 
mental Science di Universitas Birmingham, Inggris, 
la mengaku lima kali gagal dalam tes IELTS. “Skor 
pertama saya 5,5, kemudian saya belajar terus agar 
bisa mendapatkan hasil yang diharapkan,” ungkap
nya. Janu juga harus bekerja untuk membayar em
pat kali tes IELTS yang baginya tidak murah. Alumni 
Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri
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Yogyakarta (UNY) itu bekerja menjadi konsultan 
pendidikan guna memenuhi biaya tesnya. Namun, 
menurutnya, kurangnya skor IELTS masih bisa di
atasi, ada hal yang lebih sulit daripada itu.

“Bagi saya, komitmen untuk terus berjuang walau 
sering gagal itu adalah hal yang paling sulit saat 
memburu beasiswa,” ungkapnya. Janu mengakui, 
syarat-syarat teknis bisa disiapkan baik-baik dari 
jauh hari, namun konsistensi untuk terus berjuang 
itu yang cukup penting agar beasiswa LPDP bisa 
ada di tangan karena terkadang orang akan malas 
berkembang ketika sudah gagal.

Cerita mengenai kesulitan mendapat beasiswa 
LPDP dibenarkan oleh Direktur Umum LPDP, Eko 
Prasetyo. la mengatakan pendaftar LPDP dari 
tahun ke tahun meningkat, tahun 2013 sebanyak 
20.560 peserta tertarik untuk mengajukan beasiswa 
tersebut, kemudian tahun 2014 ada 33.667 peserta 
dan tahun 2015 sebanyak 25.692 peserta. Dari 
jumlah puluhan ribu orang tersebut, sejak 2013, ha
nya ada 1.555 pendaftar yang mampu meraih bea
siswa, 2014 ada 2.884 pendaftar, 2015 ada 4.649 
pendaftar dan 2016 ada 6.485 pendaftar yang me
raih beasiswa. “Mendapatkan biaya pendidikan dari 
LPDP ini memang butuh kegigihan, namun tidak 
mustahil. Mustahil itu jika yang diberangkatkan se
tiap tahun itu nol alias tidak ada,” katanya.

Eko juga mengatakan hingga kini masih banyak 
orang Indonesia yang ingin menempuh studi ber
kaitan dengan teknik. Pada data yang diolah LPDP 
per 1 Januari 2017, sekitar 19% LPDP Awardee 
memilih bidang ilmu teknik, 16% sains, 13% pen

didikan, 10% sosial, 9% ekonomi, 6% pertanian, 
7% hukum, 5% budaya, 4% bidang lain, 4% akun
tansi dan keuangan serta 2% agama. Sebaran 
peraih beasiswa LPDP juga terbanyak menempuh 
studi di Indonesia dengan jumlah 5.675, kemudian 
Inggris 1.679, Belanda 798, Australia 684, Jepang 
329, Amerika Serikat 338, Jerman 123, dan Rusia 
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