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Untuk cerita singkat jadi gini Mas/Mbak, pada dasarnya selama semester 7 atau periode
penerimaan beasiswa tahap I kemarin, kegiatan yang saya lakukan dominannya adalah
mengikuti perkuliahan serta menyusun skripsi. Mengingat memang saya sudah berada di
semester akhir, maka tanggungjawab kepada orangtua untuk segera menyelesaikan kuliah
menjadi prioritas utama. Dan walaupun saya juga sudah tidak mengikuti organisasi diperiode
kemarin, saya tidak membatasi kegiatan sehari-hari hanya berupa mengikuti perkuliahan atau
menyusun skripsi saja. Karena saya sadar kemampuan akademik (kognitif) saja dalam dunia
kerja nantinya tidak memberikan jaminan secara pasti bahwa saya langsung dapat pekerjaan.
Oleh karena itu, sebagai solusinya saya selalu berusaha menambah ilmu serta pengalaman
hidup dengan mengikuti seminar, workshop, membaca buku-buku yang relevan dengan dunia
kerja dan kegiatan-kegiatan bermanfaat lain selama periode penerimaan beasiswa tahap I.
Adapun kegiatan-kegiatan diluar perkuliahan yang telah saya lakukan kemarin yaitu
pertama mengikuti workshop Data Mining yang diselenggarakan oleh Departemen Statistika
Undip dengan pembicaranya yakni Prof. Budi Santosa dari ITS, selanjutnya mengikuti
Seminar Nasional Smart Waste Management yang diselenggarakan oleh Himpunan
Mahasiswa Teknik Lingkungan Undip, dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan
Workshop tentang Jobrecruitment yang diselenggarakan oleh Departemen PSDM Himpunan
Mahasiswa Statistika Undip (sertifikat masih dalam proses).
Disamping itu, saya juga mempunyai kesibukan berupa membantu teman-teman di luar
Departemen Statistika dalam hal penyelesaian skripsinya. Umumnya dari teman-teman
tersebut berkonsultasi tentang data penelitian, metode apa yang sebaiknya digunakan untuk
skripsinya, maupun biasanya berupa pertanyaan tentang bagaimana cara membaca output
hasil pengolahan data menggunakan software (SPSS) dengan baik dan benar. Meskipun dari
hasil kegiatan konsultasi atau diskusi tersebut tidak memberi saya penghasilan secara
langsung, tetapi saya merasa sangat bahagia saja menjalaninya. Sebab yang saya pentingkan
dalam kegiatan tersebut tidaklah mencari materi atau imbalan, tetapi lebih jauh dari itu yang
lebih saya pentingkan adalah bagaimana saya bisa mengaplikasikan dan membagi ilmu
statistika yang telah diperoleh selama kuliah serta karena saya yakin sebaik-baik ilmu yang
sudah diperoleh, ilmu tersebut akan menjadi lebih bermanfaat lagi jika ilmu tersebut dapat

diajarkan dan dibagikan kepada orang lain serta dapat diterapkan dalam kehidupan seharihari demi kemajuan suatu bangsa dan negara.
Sementara jika dilihat dari sudut pandang manfaat pemberian beasiswa, tentu yang saya
rasakan sangat senang dan sangat bermanfaat keberadaannya. Karena yang sebelumnya tidak
pernah mendapat beasiswa sama sekali seumur hidup, alhamdulillah kemarin masih bisa
diberi kesempatan oleh Mas/Mbak untuk menerima beasiswa. Adapun manfaatnya secara
rinci yaitu dapat dijelaskan bahwa dengan adanya beasiswa Ikalista kemarin, maka sebagian
besar nominal yang diterima bisa saya gunakan untuk membantu meringankan pembayaran
UKT orangtua dan juga untuk menabung, sedangkan sisanya saya alokasikan untuk
mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar,

workshop, dan membeli buku-buku

pengembangan diri yang tentu harapannya bisa menambah pengetahuan serta keterampilan
apabila sudah masuk ke dunia kerja kedepannya.
Demikian cerita singkat tentang kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan selama
tahap I dan manfaat dari pemberian beasiswa Ikalista. Apabila ada kata-kata yang kurang
tepat dan benar, mohon maklumnya Mas /Mbak karena saya bukan pengarang profesional,
hehe. Dan sebelumnya, saya ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada Mas/Mbak atas
pemberian beasiswa tahap I kemarin, serta tentunya secara pribadi saya juga mengharapkan
bantuan lagi dari Mas/Mbak atas beasiswa Ikalista di tahap II, mengingat kondisi ekonomi
keluarga saya sekarang yang tergolong lemah (pendapatan keluarga tidak tetap). Akhir kata,
saya berdoa semoga segala usaha dan kerja keras Mas/Mbak untuk mensejahterakan adikadik tingkatnya yang masih kuliah ini, mendapat balasan dan kelancaran yang besar pula
kedepan, khususnya terkait dengan karir masing-masing. Amin
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