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^/Mahasiswa Berprestasi Raih Beasiswa
JO G JA —Seperti tahuntahun sebelumnya, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
(UMY) memberikan beasiswa
bidikmisi bagi mahasiswa baru
berprestasi yang kekurangan
secara ekonomi. Tahun ini,
bidikmisi diberikan bagi 36
mahasiswa. Selain bidikmisi
UMY juga memberikan bera
gam beasiswa, termasuk bagi
anak-anak pesantren dibawah
Muhammadiyah.
“Setiap tahunnyajumlahnya
ada 36 mahasiswa yang dapat
beasiswa bidikmisi selain bea-:
siswa lain,” ujar Kepala Biro
Penerimaan Mahasiswa Baru
(Penmaru) UMY, Dr Siti Dyah
Handayani SE MM disela pem
berian beasiswa bidikmisi di
kampus setempat, Senin (5/9).
Menurut Siti, beasiswa
bidikmisi ini ditujukan pada
mahasiswa baru yang sudah
diterima di program studi (prodi)
yang terakreditasi A. Beasiswa
tersebut berasal dari Kemeterian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti).
Karenanya mahasiswa yang
diterima di Fakultas Agama Is
lam (FAI) tidak bisa mengikuti

program beasiswa ini karena
dibawah Kementerian Agama.
Sedangkan beasiswa lain
yang diberikan berupa beasiswa
Kader Unggulan Muhammadi
yah (KAUM), beasiswa Hafidz
Muhammadiyah, -dan beasiswa
Prestasi Unggulan Muham
madiyah. Beasiswa tersebut baru
diluncurkan pada tahun 2016
ini. Beasiswa KAUM sendiri di
berikan kepada mahasiswa yang
saat SMA mempunyai sejumlah
prestasi akademik.
“Selain itu merekajuga aktif
di organisasi Muhammadiyah,
dan pernah mengharumkan
nama Muhammadiyah. Bea
siswa ini diberikan kepada 12
mahasiswa baru. Beasiswa
KAUM ini berupa pembebasan
seluruh biaya studi selama 4 ta
hun, yang akan dievaluasi setiap
semester,” jelasnya.
Siti menambahkan, bea
siswa Hafidz Muhammadiyah
diberikan pada mahasiswa baru
yang mampu menghafal mini
mal 5 juz Al-Qur’an. Beasiswa
ini diperoleh 5 mahasiswa baru
yang dua diantaranya sudah
hafal 30 juz.
Beasiswa Hafizh ini di-
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B EA SISW A-Rektor UMY, Prof Dr Bambang Cipto MA memberikan beasiswa bagi mahasiswa
baru berprestasi di kampus setempat, Senin (5/9).

berikan dengan membebaskan
seluruh biaya studi selama 4
tahun, yang akan dievaluasi se
tiap semester. Beasiswa Prestasi
Unggulan UMY diperoleh Teng
ku Muhammad Hasan As’ari
program studi Akuntansi.

“Beasiswa prestasi ung
gulan ini diberikan kepada
mereka yang saat SMA pernah
meraih prestasi nasional atau
internasional, baik di bidang
olahraga, sains,, kesenian, dan
lain-lain. Kita dapat satu ini, dia

juara III Lomba Karate tingkat
Nasional. Dan untuk beasiswa
Prestasi Unggulan UMY ini,
mahasiswa yang bersangkutan
mendapatkan pembebasan biaya
studi selama 1 tahun,” ungkap
nya. (ptu)

