Alumni Penerima Beasiswa LPDP Tebar
Semangat Gapai Mimpi
Massive Action LPDP Mata Garuda Lampung 2018
TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Alumni Penerima Beasiswa LPDP yang
tergabung
dalam Mata Garuda Lampung menyelenggarakan kegiatan bertajuk Massive Action
di
SMA Negeri 2 Bandarlampung, Kamis (19/4).
Kegiatan bertema “Toreh Cita Seribu Anak Bangsa”. Sekitar 100 siswa – siswi
SMA Negeri 2 Bandarlampung menjadi peserta dalam kegiatan ini.
Dalam Massive Action, alumni yang telah menyelesaikan studi di luar negeri
menginspirasi sehingga siswa berani bermimpi setinggi-tingginya.
Alumni berbagi cerita tentang perjuangan, pengalaman dan langkah menggapai
mimpi mereka. Selain itu Elkana Arlen Riswan yang akrab disapa Elki,
pengusaha muda asal Lampung pemilik El’s Coffee, El’s Creative Hub dan Kopi
Ketcheh juga turut berbagi kisah dan pengalamannya serta memberikan kiat
menjadi pengusaha yang sukes.
Tidak hanya sekedar bercerita di depan kelas, para alumni LPDP mendorong
adik-adik SMA untuk membuat “Peta Mimpi” yang berisikan rencana jangka
pendek, menengah, dan jangka panjang mereka. Peta mimpi itu diharapkan
menjadi pengingat untuk bertekad kuat mewujudkan mimpi dan menempuh
pendidikan tinggi.
Kegiatan Massive Action ini dilaksanakan serentak di 26 provinsi di
Indonesia. Total
190 sekolah menengah atas dengan total 1.000 alumni penerima beasiswa LPDP
terjun
menyapa siswa. Kerja sama yang solid antara Mata Garuda Pusat dan Mata Garuda
Daerah di 26 provinsi ini menjadi wujud solidaritas dan menjadi kunci
suksesnya
kegiatan ini.
Massive Action adalah salah satu rangkaian dari puncak agenda rutin tahunan
bertajuk Welcoming Alumni 2018. Welcoming Alumni 2018 akan menjadi Pesta
bertabur tokoh nasional sebagai penyambutan para alumni yang baru saja
kembali ke tanah air dan daerah asalnya masing-masing, sekaligus momentum
berakhirnya masa studi.

Welcoming Alumni 2018 kali ini mengambil tema “Alumni untuk Negeri”. Tema ini
selaras dengan Nawacita pemerintah dan Presiden Joko Widodo yang ingin
memeratakan pembangunan di segala sektor. Orang nomor satu di Indonesia itu
berpesan bahwa LPDP harus menjadi instrumen pemerataan bagi anak-anak bangsa
di seluruh pelosok Tanah Air dalam memperoleh pendidikan.
Perlu diketahui bahwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ialah Badan
Layanan Umum (BLU) yang diberikan mandat untuk mengelola dana abadi
pendidikan dan menyeleksi serta memfasilitasi putra-putri terbaik bangsa.
LPDP memberikan beasiswa prestisius itu untuk melanjutkan pendidikan ke
tingkat Magister (S2) dan Doktoral (S3).
Melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) LPDP, negara dapat meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. Tujuannya agar seluruh Alumni BPI
LPDP dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang sedang
dihadapi oleh bangsa ini.
Sebanyak lebih dari 5.538 alumni dengan total awardee 18.466 orang telah
menerima beasiswa dari LPDP, baik yang telah menyelesaikan studi baik di
dalam maupun di luar negeri. Para alumni LPDP ini diharapkan dapat mengambil
peran strategis dan terjun langsung dalam pembangunan di seluruh penjuru
tanah air. (*)

