Mahasiswa UGM Terima Beasiswa Yayasan Asahi Glass
Indonesia
Thursday, 09 Desember 2021 WIB, Oleh: Agung

Sebanyak 6 mahasiswa Universitas Gadjah Mada menerima beasiswa dari Yayasan Asahi Glass
Indonesia. Keenam mahasiswa UGM penerima beasiswa adalah Nadimma Denok Prasista, Elia
Novita Sari (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Hidayat Sri Kumboro Mufti, Prabandari, Grinaldy Yafi’
Rasyad (Fakultas Teknik) dan Gizelda Happy Pertiwi (Fakultas Hukum).
Penyerahan beasiswa tahun akademik 2021/ 2022 untuk mahasiswa UGM disampaikan Ketua
Yayasan Asahi Glass Indonesia, Rusli Pranadi. Turut hadir dan menyaksikan Sekretaris Yayasan AGI,
Christoforus dan Jessica Juliani serta Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa, Direktorat
Kemahasiswaan UGM, Utiyati, S.Si., M.M, dan Ambar Widijaningsih.
Rusli Pranadi dalam sambutan menyatakan Yayasan Asahi Glass Indonesia telah memberikan
beasiswa kepada mahasiswa UGM sejak tahun 2017 atau 4 tahun lalu. Yayasan tetap merasa
bersyukur karena di tengah pendemi covid di tahun akademi 2021/ 2022 masih bisa memberikan
beasiswa pada 6 orang mahasiswa dan mahasiswi UGM.
“Selamat untuk para mahasiswa mahasiswi yang terpilih. Kami berharap beasiswa ini dapat
membantu meringankan biaya pendidikan dan menjadi pendorong semangat dalam menempuh studi
di UGM," ujarya secara daring, Kamis (9/12).
Rusli menuturkan seperti harapan para orang tua dan para dosen, Yayasan Asahi Glass Indonesia
tentunya juga berharap setiap mahasiswa penerima beasiswa akan semakin tekun dan serius belajar
supaya dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Selain itu, bisa menyelesaikan studi

dengan hasil yang sebaik mungkin.
“Tentunya setelah lulus nanti para penerima beasiswa ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah
diperoleh untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai," tuturnya.
Utiyati menyampaikan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah dijalani kurang lebih dua tahun
memberikan dampak terhadap seluruh aspek kehidupan, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi,
pendidikan, hubungan sosial dan aspek lainnya. Demikian halnya dengan pengelolaan beasiswa di
UGM yang turut terdampak dengan mengalami sedikit penurunan. Pandemi Covid-19 yang
berlangsung selama dua tahun turut berdampak kepada beberapa mitra penyandang dana yang
sedikit banyak terimbas dampak menunda untuk memberikan bantuan dana beasiswa dalam dua
tahun terakhir ini.
“Karenanya pada kesempatan kali ini UGM sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih
kepada Yayasan Asahi Glass Indonesia atas bantuan dan kerja sama dalam pemberian beasiswa
untuk mahasiswa UGM. Bantuan beasiswa yang diberikan sejak tahun 2017 sampai sekarang
menunjukkan Yayasan Asahi Glass Indonesia konsisten dan peduli terhadap pendidikan anak
bangsa," ucapnya.
Disebutnya, UGM menyadari mitra merupakan asset penting dalam meningkatkan kerja sama dalam
bidang pendidikan guna mendukung pemerintah dalam program pemerataan pendidikan. Karenanya
donasi yang diberikan oleh mitra kepada mahasiswa tentu sangat membantu dan bermanfaat
sehingga mereka bisa melakukan kegiatan kemahasiswaan dan bisa menjadi mahasiswa yang
berprestasi.
Beasiswa memang berperan sangat penting guna menunjang keberhasilan pendidikan, tidak sedikit
mahasiswa yang cerdas-cerdas membutuhkan bantuan finansial dari seluruh komponen bangsa baik
dari pemerintah, swasta ataupun yayasan. Apalagi di tengah kondisi covid yang secara langsung
atau tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi finansial keluarga mahasiswa.
“Alhamdullilah ada enam mahasiswa yang terpilih untuk mendapat beasiswa dari Yayasan Asahi
Glass Indonesia, selamat atas prestasinya dan semoga bisa memanfaatkan dana beasiswa ini sebaikbaiknya," imbuhnya.
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