Terimakasih Ikalista
Terimakasih ikalista, judul ini menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan kepada
kakak-kakak alumni yang telah mempercayakan saya untuk menjadi salah satu penerima
beasiswa ikalista 2016.
Banyak sekali manfaat yang saya rasakan dengan adanya beasiswa ikalista ini. Manfaat
terbesar yang saya rasakan adalah bisa mengurangi beban kedua orang tua saya dalam
membiayai uang kuliah dengan hanya mengandalkan gaji bapak saya sebagai seorang buruh
terlebih pada pertengahan semester dua, bapak saya sebagai tulang punggung keluarga
sempat jatuh sakit dan untuk waktu yang cukup lama beliau harus rawat jalan. Pada saat itu
sempat terlintas di pikiran untuk berhenti kuliah, namun dengan mencari beberapa informasi
baik lewat website, teman dan kakak tingkat saya mendaftar beasiswa ikalista. Selain itu,
dengan adanya beasiswa ini saya menjadi harus lebih bertanggungjawab atas apa yang saya
kerjakan karena adanya amanah baik dari orang tua dan ikalista yang telah memberi saya
kepercayaan untuk menerima beasiswa ikalista.
Selama menerima beasiswa ikalista, selain kuliah kegiatan yang saya lakukan di luar
perkuliahan antara lain di awal semester 3 saya mengikuti LKMM-Dasar FSM 2016 yaitu
latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat dasar, kegiatan tersebut berlangsung
sekitar 4 bulan dimana setiap akhir pekan kami para peserta mengikuti serangkaian acaranya.
Banyak yang saya dapat dari kegiatan tersebut. Selain ilmu tentang keorganisasian,
bagaimana menjadi seorang pemimpin, cara menghasilkan uang sendiri dan lain-lain, saya
juga bertemu dengan pembicara-pembicara hebat juga teman-teman yang luar biasa dari
berbagai fakultas di Undip.
Motivasi saya ikut kegiatan tersebut adalah karena dalam diri, saya sempat ragu akan
sedikit ilmu yang saya miliki untuk memegang himpunan dan dengan amanah yang telah
dipercayakan kepada saya, saya ingin menambah ilmu dan memberikan sesuatu lebih yang
bisa saya berikan untuk Himasta.
Selain kegiatan tersebut saya berusaha mengabdi kepada himpunan tentunya dengan
tambahan ilmu yang saya dapat dari kegiatan LKMMD, menjalankan proker-proker, berusaha
ikut dalam setiap kegiatan himasta dan biro, ikut serta dalam beberapa kepanitiaan baik
dalam departemen kominfo maupun departemen lain seperti serangkaian acara dokter data
2016 dalam kepanitian staller, kepanitiaan makrab PMB, terlibat dalam LKMM-Pra Dasar

Statistika. Salah satu prestasi yang sangat saya banggakan di tahun 2016 adalah
dinobatkannya himasta sebagai Best Communication and Information Department di
Harmoni FSM Undip.
Selain kegiatan himpunan, di semester tiga saya mencoba hal baru yaitu menjadi asisten
praktikum mata kuliah metode statistika. Saya juga kembali mencoba membuat PKM
(Program Kreativitas Mahasiswa) bersama teman dan kakak tingkat dengan dibantu dosen
pembimbing, namun berbeda dari tahun sebelumnya kali ini kami mengangkat tema tentang
statistika. Itulah kurang lebihnya kegiatan yang saya lakukan selama menerima beasiswa
ikalista 2016.

