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Persembahan
Dari Alumni Muda ITB

Bersama-sama kita memiliki keinginan sederhana, yaitu bagaimana kita bisa membantu
orang-orang di sekitar kita untuk berpendidikan. Kita pun membantu dengan apapun yang bisa

diberikan: materi, pikiran, ataupun tenaga. Dengan seluruh bantuan kecil itu, semoga usaha
bersama kita ini menjadi sangat bermakna untuk orang lain maupun insan diri masing-masing.

Maka sekali lagi, terima kasih ke seluruh Donatur Beasiswa Luar Biasa.
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Jika Anda mencari di Google ‘Cara Membuat Beasiswa'
maka tidak akan ada halaman yang akan menjawab itu.
Anda cari hingga halaman kesekian pun yang akan
muncul adalah ‘Cara Mendapatkan Beasiswa’.
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Hal ini sedikit membuktikan tren keingintahuan dan
ketersediaan informasi di Indonesia masih berkutat pada
bagaimana caranya mendapatkan sesuatu daripada
bagaimana caranya memberikan sesuatu.
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Namun, kami yakin di luar sana sudah banyak yang
bermimpi untuk membuat beasiswa namun bingung
harus memulai dari mana. Itulah alasan sederhana
kenapa Beasiswa Luar Biasa Guidebook:
Cara Membuat Beasiswa Patungan ini disusun.

23 Harapannya Guidebook ini dapat membantu
orang-orang baik tersebut untuk dapat memulai,
merencanakan, mengeksekusi, serta membuat
manfaatnya terus berkelanjutan.

26
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Tentang
Beasiswa
Luar Biasa
Bagi Anda, mahasiswa atau alumni Institut Teknologi
Bandung (ITB) mungkin sudah familiar dengan
Beasiswa Luar Biasa. Beasiswa yang media kabar
menyebutnya sebagai “Solusi dari Alumni Muda ITB”
untuk membantu mahasiswa ITB yang kesulitan
membayar uang kuliah.

Dibandingkan beasiswa lainnya yang terkenal di Indonesia,
kami berbeda, karena kami memberdayakan alumni muda
secara langsungdalam membantu mahasiswa, mulai dari
tahap penyeleksian, penyambutan, pembinaan,
mentoring, dan pelepasan para beswan.

Berbicara solusi dan dampak, hingga tahun 2021kami telah
menyalurkan bantuan hingga miliaran rupiah ke ratusan
mahasiswa sebagai solusi jangka pendek. Kami juga
menyediakan mentorship dan program pengembangan
diri sebagai solusi jangka panjang agar para penerima
beasiswa (beswan) dapat keluar dari belenggu
ekonomi di kemudian hari.

Beasiswa Luar Biasa adalah beasiswa yang berbentuk
crowdfunding, yang mana pendanaan dilakukan dengan
mengumpulkan dana dari alumni muda ITB. Kami
menyebutnya sebagai patungan. Patungan dilakukan
dengan mencicil donasi tiap bulan sesuai dengan
komitmen masing-masing donatur, yaitu minimal
Rp100.000/bulan selama lima bulan atau
satu periode BLB. Kami bangga, karena beberapa eks beswan kami

memutuskan untuk melanjutkan rantai kebaikan ini
dengan menjadi donatur. Tidak hanya itu, sistem
Beasiswa Luar Biasa yang aplikatif dan inovatif juga telah
menginspirasi para alumni muda untuk membuat
beasiswa di lingkungannya masing-masing.

Hasil patungan ini kami salurkan sebagai beasiswa
ke mahasiswa yang membutuhkan dukungan ekonomi
tanpa dibatasi aspek prestasi. Kami secara penuh
mengusahakan terciptanya ekosistem yang transparan
dan akuntabel dengan menyajikan berbagai laporan
realtime, bulanan, maupun akhir. Setelah 6 periode sejak tahun 2017, BLB terus bertumbuh.

Sehingga kami yakin dapat menularkan mindset bahwa
semua orang dapat menginisiasi beasiswa dengan
cara yang baik dan manfaat yang terbaik.
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Kenapa
Perlu Membuat
Beasiswa Sendiri?

Namun, tidak sedikit kasus mahasiswa yang
jatuh miskin saat telah masuk ke ITB karena berbagai
macam musibah. Sementara itu, mekanisme
keringanan UKT juga masih dipertanyakan
banyak mahasiswa terkait kejelasan
dan transparansinya.

Sudah menjadi pembahasan sehari-hari bahwa mahasiswa
adalah sebuah kemewahan yang tidak dirasakan mayoritas
masyarakat di Indonesia. Namun, tidak pernah disebutkan
secara terang-terangan bahwa di balik kemewahan
tersebut, ada orang-orang yang tercekik oleh
ganasnya kesempitan.

‘Sudah banyak’ beasiswa yang tersebar di kampus. Hal inilah
yang dilihat dari sudut pandang orang yang ada di luar sistem
atau orang-orang yang melihat dari menara gading. Menjadi
sebuah pertanyaan besar: apakah beasiswa-beasiswa itu
cukup untuk membantu seluruh mahasiswa yang
berkemampuan finansial rendah?

Dari 358 pendaftar Beasiswa Luar Biasa Periode 6,
ada 86 calon beswan yang memiliki Uang Kuliah Tunggal
(UKT) belum terbayarkan lebih besar dari 20 juta rupiah,
bahkan tidak sedikit juga yang memiliki penangguhan UKT
lebih dari 60 juta rupiah. Pada Beasiswa Luar Biasa Periode 5,
sejumlah 55 dari 205 calon beswan menangguhkan
pembayaran UKT mereka selama 3 semester ke atas.
Bahkan, ada juga yang memiliki penangguhan
sampai dengan 7 semester!

Kalau sudah cukup, mengapa tim Beasiswa Luar Biasa
harus mencoret ratusan pendaftar BLB karena
meluapnya jumlah pendaftar?

Tidak ada gunanya mengutuk kegelapan saat kita bisa
menyalakan lilin. Sekumpulan alumni muda saat ini tengah
bergotong royong, memberikan tenaga, ide, serta uang mereka
untuk menyalurkannya kepada mahasiswa yang membutuhkan.
Beasiswa Luar Biasa telah membuktikan bahwa sangat banyak
orang baik yang mau membantu satu sama lain dan bukanlah
hal yang mustahil bagi alumni muda untuk bersama-sama
membuat kontribusi besar.

Ini adalah potret kecil dari mahasiswa Indonesia yang
membutuhkan bantuan finansial. Beasiswa Bidikmisi atau
Indonesia Pintar dari pemerintah selalu menjadi istilah yang
sangat menarik untuk menunjukkan bahwa ekosistem
perguruan tinggi inklusif juga untuk masyarakat
berkemampuan finansial rendah.

Namun, Beasiswa Luar Biasa juga bukan solusi sapu jagad.
Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah
finansial mahasiswa Indonesia, bahkan tidak hanya dalam bentuk
beasiswa. Maka, mari terus bergotong royong demi
kesejahteraan adik-adik kita sendiri.
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Cara
Membuat
Beasiswa
Di sini, Anda akan menemukan cara langkah demi langkah
yang berisi metode, trik dan pendapat kami untuk memulai
membuat dan mengelola beasiswa yang baik berdasarkan
keberjalanan 4 (empat) tahun Beasiswa Luar Biasa.

Maka dari itu, panduan ini akan mengangkat utamanya
tentang beasiswa berbasis patungan atau crowdfunding.

Jika Anda baru berencana melakukan untuk pertama
kalinya, kami harap panduan ini dapat menumbuhkan
rasa kepercayaan diri Anda untuk memulainya.

Siap? Lets go!
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Initiation
Menanamkan Alasan dan Niat
Sebelum jauh-jauh membahas bagaimana caranya membuat
beasiswa, Anda harus memulai dengan memikirkan “apa sih niat
Anda dalam membuat beasiswa?" atau “memang sebenarnya ada
masalah apa yang perlu diselesaikan dengan beasiswa ini?” atau
“apa sih yang sebenarnya ingin Anda capai ?” dan sebagainya.

Menentukan Sasaran Sumber Dana
dan Penerima Beasiswa

Hal ini penting supaya Anda tidak mudah menyerah saat
menemukan sebuah tantangan dalam keberjalanannya.
Serta yang terpenting, agar Anda dapat terjaga untuk selalu bisa
amanah mengelolanya. Praktik baik yang terjadi pada fase ini
adalah dengan memiliki niat untuk membantu orang lain.

Sebuah beasiswa yang memiliki skala kecil sebaiknya
memiliki sasaran dan target di suatu lingkungan tertentu yang
orang-orangnya memiliki suatu kesamaan, seperti beasiswa untuk
kampus X, atau SMA Y. Penentuan tersebut diperlukan agar dapat
terbangun rasa keterikatan antar tim pengurus beasiswa dengan
donatur maupun rasa urgensi membantu dari donatur
ke calon penerima beasiswa.Adam Grant, penulis buku “Give and Take: Why Helping Others

Drives Our Success”, menjelaskan pada bukunya bahwa niat untuk
membantu lebih efektif dalam mencapai kesuksesan daripada
niat untuk diri sendiri. Maka dari itu, dalam konteks membuat
beasiswa, Anda dapat mengarahkan motivasi Anda untuk
memutus rantai kemiskinan dengan membantu
orang lain mendapatkan pendidikan berkualitas.

Selain itu, pembatasan tersebut juga dilakukan demi
memperjelas target beswan maupun donatur. Sebelum memulai
eksekusi beasiswa, sebaiknya Anda melakukan survei pendahuluan
atau mapping potensi untuk melihat bagaimana kondisi
sebenarnya dari orang-orang yang ditargetkan menjadi
calon donatur dan calon penerima beasiswa.



Mapping Potensi Donatur
Mapping Potensi Beswan

Dalam melakukan mapping potensi donatur, salah satunya
bisa dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner online.
Standar pertanyaan yang biasa ditanyakan dalam mapping
potensi donatur contohnya adalah:

Hal yang paling mudah untuk dilakukan dalam tahap ini
adalah bertanya kepada pihak yang telah tahu banyak terkait
masalah ekonomi mahasiswa atau siswa di tempat tersebut.
Pada tingkat kampus, Anda dapat bertanya kepada orang yang
memegang divisi Kesejahteraan Mahasiswa atau semacamnya
pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat kampus,
atau Himpunan Mahasiswa di tingkat fakultas atau jurusan.
Pada tingkat sekolah, Anda dapat bertanya kepada Kepala
Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan.

1. Apakah tertarik jika dibuat beasiswa di lingkungan ini?

2. Jenis beasiswa apa yang menurutmu paling sesuai?
- Beasiswa Uang Kuliah
- Beasiswa Biaya Hidup
- Beasiswa Tempat Tinggal / Asrama
- Beasiswa lain-lainPrinsip utama dalam melihat potensi beswan adalah

mencari kekosongan di antara anak-anak yang rendah
tingkat finansialnya dengan ketersediaan beasiswa. 3. Kriteria penerima beasiswa apa yang menurutmu

paling sesuai?
- Kriteria Butuh Dukungan Ekonomi
- Kriteria Berprestasi
- Kriteria lain-lain

Apakah ada anak-anak yang kesulitan secara ekonomi
dan tidak mendapatkan beasiswa?
Jika ada, kenapa dia tidak mendapatkan beasiswa?
Apakah karena tidak ada beasiswa?

4. Jika kamu tertarik menjadi donatur, apa skema waktu
donasi yang paling cocok menurutmu?
- Satu bulan sekali donasi
- Satu periode sekali donasi
- Tidak ditentukan

Jika memang tidak ada, Anda dapat mengincar seluruh
anak berekonomi rendah. Jika ada beasiswa namun banyak
anak yang tidak mendapatkan beasiswa, perlu dicari tahu
kenapa mereka bisa tidak mendapatkan beasiswa.
Apakah karena ada kriteria yang sulit dari beasiswa
yang ada, seperti ‘harus memiliki nilai tinggi,
aktif di organisasi, dll'?

5. Jika kamu tertarik menjadi donatur, berapa nominal yang
ingin kamu donasikan dalam 1 waktu berdonasi?

- Pilihan jawaban ini perlu disesuaikan dengan kondisi
lingkungan donatur, nominal yang kami rasa
tidak terlalu memberatkan namun tetap cukup besar
sebagai modal pemberian beasiswa adalah
Rp 100.000 per bulan selama 5 bulan.

Jika iya, Kalian dapat membuat beasiswa yang tidak memiliki
kriteria tersebut sehingga cocok untuk anak-anak berekonomi
rendah yang tidak eligible untuk beasiswa mainstream.
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Dari jawaban pertanyaan contoh tersebut,
setidaknya akan terlihat tren minat di lingkungan
calon donatur yang ditargetkan. Hal lainnya yang
paling penting dianalisis adalah potensi uang
terkumpul di lingkungan tersebut.

Menentukan Tujuan, Sistem
dan Program Beasiswa

F

Apakah kira-kira dana yang terkumpul dapat
dijadikan sebagai sumber dana beasiswa?
Dengan potensi dana itu, beasiswa apa
yang terbaik untuk diberikan?

Menentukan Tujuan Beasiswa

Setelah dilakukan pencarian data atau wawancara tentang
orang yang berpotensi membutuhkan bantuan, maka akan
terlihat sebenarnya ada masalah apa saja di lingkungan
yang ingin kalian tuju. Beasiswa yang nantinya kalian buat,
perlu sekali punya tujuan untuk menjawab permasalah tersebut.

Mapping Potensi ini kemudian bisa dijadikan sebagai
dasar Anda juga dalam memperkenalkan potensi
rencana beasiswa yang ingin dibuat ke stakeholders
yang berkaitan di lingkungan tersebut.

Misalkan di lingkungan calon beswan Anda, setelah dianalisis,
diketahui bahwa orang-orang saat ini tidak membutuhkan biaya
hidup yang besar karena sedang belajar online di rumah.
Namun kini mereka banyakyang kesulitan membayar
uang kuliah karena orang tuanya tidak bisa menghasilkan
uang seperti biasanya. Maka secara logika, memberi
beasiswa uang kuliah akan menjadi lebih tepat sasaran
dibandingkan memberi beasiswa uang saku.

Mapping potensi donatur ini pernah dilakukan
oleh BLB bersama rekan-rekan Ikatan Alumni
Teknik Kelautan (ALKA) ITB saat ingin menghidupkan
kembali program beasiswanya di lingkungan
jurusan kuliah tersebut.

Baca cerita lebih lanjut tentang contoh Mapping Potensi
di beasiswaluarbiasa.com/blog.

Atau mungkin seandainya di lingkungan calon beswan Anda,
setelah dianalisis, diketahui bahwa orang-orangnya tidak ada
yang membutuhkan dukungan ekonomi. Namun mereka butuh
apresiasi dan dorongan skill untuk semakin berprestasi. Maka
kondisi ini juga bisa dijadikan dasar untuk Anda memulai
beasiswa prestasi yang memang kriteria penerimanya
adalah orang berprestasi.
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Kenapa crowdfunding?
Karena kami melihat individu alumni muda belum
berpotensi menjadi donatur utama dengan nilai
nominal besar.

Menentukan Sistem Beasiswa

Setelah dilakukan mapping atau kuesioner tentang orang yang
direncanakan menjadi donatur, maka akan terlihat potensi dan
pola yang ada akan seperti apa. Kenapa akhirnya minimal berdonasi

500 ribu rupiah pada satu periode?
Karena kami memiliki kebutuhan uangyangtinggi
untuk beasiswa, sehingga target uang donasi
terkumpul pun jadi harus tinggi.

- Berapa perkiraan jumlah uang donasi yang bisa terkumpul?
- Bagaimana kecenderungan minat orang saat ingin berdonasi,

apakah mau dicicil rutin tiap bulan, apakah lebih suka sekali
donasi saja, atau bagaimana? dll.

Kenapa bisa dicicil 100 ribu rupiah per bulan?
Karena kami menyimpulkan bahwa nilai 100 ribu rupiah
per bulan itu dapat meringankan para donatur alumni muda.
Nilainya dianggap tidak terlalu tinggi, namun tetap efektif
untuk mengumpulkan uang banyak.

Dari sana dapat terlihat, bagaimana sistem beasiswa yang paling
cocok untuk dibuat pada lingkungan tersebut.

Pada keberjalanan BLB, data awal menunjukkan penghasilan
alumni muda relatif beragam dan tidak terlalu besar. Maka akhirnya
kami memutuskan membuat sistem beasiswa crowdfunding dari
alumni muda dengan minimal donasi minimal100 ribu rupiah
per tiap bulan selama lima bulan (satu periode = 5 bulan)
ataupun dibayar langsung semuanya di awal.

Kenapa bisa dibayar langsung semuanya di awal?
Karena kami mempunyai data bahwa cukup banyak alumni
muda yang berminat hanya ingin sekali transfer donasi dan
tidak mau ditagih tiap bulannya.

Kenapa perlu m idaftarkan diri sebagai
donatur melalui formulir online?
Karena kami memerlukan kejelasan sumber dana masuk
dan pendataan donatur yang baik demi keberlanjutan BLB
di kedepannya. Data donatur ini akan dijaga kerahasiaannya
dan tidak dapat diketahui oleh publik.

Sehingga di akhir periode, tiap satu orang alumni muda
setidaknya telah mengirimkan donasi 500 ribu rupiah
tanpa disadari. Para alumni muda pun diwajibkan untuk
mendaftarkan diri sebagai donatur melalui formulir online.
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Planning &
OrganizingMenentukan Program Beasiswa

Selain untuk menentukan tujuan dan sistem beasiswa, Anda juga
bisa mencari tahu apakah perlu ada tambahan program. Hal ini
bisa dilihat dari antusiasme dan potensi sumber daya untuk
diadakan program yang lain selain beasiswa, misalnya program
mini-webinar atau program semacam kakak asuh/mentoring
atau program bantuan alat bantu kuliah dan yang lainnya
menyesuaikan kebutuhan.

Membangun Tim Luar Biasa
Membuat dan memulai beasiswa patungan membutuhkan banyak
kemampuan dan pemikiran dalam tiap halnya. Oleh karena itu, kami
menyarankan Anda yang semangat untuk menginisiasi tetapi masih
bergerak sendiri, agar segera membentuk sebuah tim. Di sini, tidak
perlu dibuat tim besar dengan ratusan orang di dalamnya.
Namun cukup dibuat tim dengan minimal berisikan satu
orang yang benar-benar mampu mengisi pos-pos
kebutuhan sebagai berikut:

Namun satu hal yang perlu diingat, jangan sampai Anda memakan
waktu dan pikiran terlalu banyak untuk merancang program sehingga
lupa mematangkan sistem beasiswa utamanya.

Walaupun pada evaluasi akhir Beasiswa Luar Biasa, para beswan
mengaku bahwa manfaat dari BLB yang paling berkesan adalah
saat program pembinaan dan mengalahkan kesan bantuan
beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT)-nya itu sendiri.

- Koordinator
Sebagai pemimpin tim dan penanggung
jawab utama keberjalanan program.

- Bendahara
Sebagai pengelola keuangan.

- Relasi
Sebagai penghubungtim dengan pihak
eksternal (donatur) dan internal (beswan).

- Program
Sebagai perencana dan pelaksana teknis program beasiswa.

- Media
Sebagai corong penyebaran informasi dan publikasi.
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Seiring berjalan dan berkembangnya Beasiswa Luar Biasa selama
6 periode, kami telah mengembangkan tim menjadi sedikit lebih
besar sesuai dengan kebutuhan dan tipe program beasiswa yang
kami tawarkan. Penjelasan badan organisasi dan tanggung jawab
di tiap posnya dapat di lihat di bawah ini:

Pembina

Pengawas

Tim Pengurus

Koordinator

Alumni dan
Humas

Media dan
Teknologi

Seleksi dan
Beswan

Program
Pembinaan MentoringBendahara

Penjelasan tiap pos:

Pembina
Pembina akan muncul saat beasiswa sudah masuk ke dalam
payung sebuah yayasan tertentu. Salah satu fungsi terpenting
dari pembina adalah bertanggung jawab dalam pembentukan
tim pengurus dan pergantian tim pengurus jika diperlukan.
Pembina juga perlu memikirkan mimpi dan tujuan besar terhadap
keberjalanan beasiswa hingga beberapa tahun kedepan atau yang
kemudian disebut sebagai roadmap atau grandplan.

Pengawas
Tim kepengurusan Beasiswa Luar Biasa mengalami regenerasi
di tiap tahunnya. Sebagian atau seluruh para mantan pengurus
ini kemudian dapat secara sukarela menjadi Tim Pengawas.
Hal ini perlu dilakukan agar dalam keberjalanannya terdapat
‘tetua’ yang dapat dijadikan penasihat dalam pengambilan
keputusan serta terdapat ‘quality controt yang bisa menjaga
agar Beasiswa Luar Biasa tetap berada di koridor utamanya.
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Koordinator
Koordinatoradalah pemimpin, penggerak, fasilitator, coach,
supervisor pemeran utama pembuatan visi tim, dan pembuat
keputusan: peran-peran tersebut harus bisa dipakai secara
bergantian sesuai dengan kondisi.

Bendahara
Uang akan menjadi salah satu sumber daya utama
dalam pengelolaan beasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan
orang yang mampu mengelola keuangan dengan fokus
dan baik. Di keberjalanan BLB, bendahara berperan untuk
menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran
memegang rekening, menerima dana dari donatur,
membuat kwitansi penerimaan dana dari donatur,
mencairkan dana beasiswa ke ITB, menyalurkan dana
keluar secara umum, dan yang paling penting adalah
membuat dan menyampaikan laporan
keuangan secara transparan.

Pada awal pembentukan tim, koordinator harus dapat
memberikan why dan motivasi yang kuat kepada timnya.
Dia juga harus memastikan adanya vision serta strategi
satu periode ke depan dengan cara memfasilitasi tim dalam
membuatnya atau membuat sendiri. Dia memastikan
seluruh anggota tim mendapatkan dan mengerti apa yang
menjadi peran mereka, serta menjaga segala pekerjaan masih
dalam kerangka timeline yang aman. Alumni dan Humas

Tim Alumni dan Humas adalah penghubung utama
antara tim pengurus dengan donatur, maupun dengan
pihak eksternal lainnya. Pos ini juga berkoordinasi dengan
bendahara terkait konfirmasi donasi dari para donatur,
serta mengingatkan donatur untuk transfer sesuai apa yang
telah direncanakan. Semakin banyak orang yang perlu
dihubungkan maka seharusnya semakin banyak pula
orang di pos ini .

Dalam kasus adanya sebuah masalah yang tiba-tiba datang,
koordinator harus mampu memastikan ada keputusan terkait
solusi yang diambil. Dalam hal ini, koordinator dapat
memfasilitasi tim dalam membentuk solusi atau
membuat solusi sendiri.

Koordinator sebaiknya memiliki orientasi untuk
mengembangkan beasiswa lebih jauh dan tidak terikat sistem.
Hal ini bisa dilakukan more likely oleh koordinator karena tim
yang lain sudah terlanjur terikat dengan sistem dan tugas
yang ada dan cenderung detail. Selain itu, koordinator juga
memastikan adanya komunikasi yang baik kepada tim pengawas.
Pada kasus ada keputusan-keputusan berat yang sulit diputuskan
sendiri, koordinator menjadi orang yang meminta saran
dari tim pengawas.

Media dan Teknologi
Tim Media dan Teknologi adalah penanggung jawab
atas citra beasiswa yang terbangun, pengelola website
dan media sosial, serta pelayan akan kebutuhan dan
permintaan desain atau teknologi dari pos lain.
Termasuk di dalamnya, menyusun laporan bulanan
dan laporan akhir semenarik mungkin.
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Seleksi dan Beswan
Tim Seleksi dan Beswan bertanggung jawab atas segala hal
tentang beswan sejak awal seleksi hingga pelepasan di akhir
periode. Dalam artian, pos ini mempersiapkan mekanisme
kriteria penilaian dan teknis seleksi beasiswa serta menjadi
penghubung tim pengurus dengan para penerima beasiswa.

Membangun Nama dan CitraProgram Pembinaan
Tim Program Pembinaan bertanggung jawab dalam merumuskan
rencana dan melaksanakan rangkaian acara pengembangan untuk
diikuti oleh para Beswan. Pada perjalanannya, Tim Pembinaan akan
melakukan—namun tidak terbatas pada—perumusan profil beswan,
menyusun materi dan metode pelaksanaan untuk memberikan
profil tersebut kepada Beswan, menyusun teknis acara untuk
menjalankan metode yang telah dipilih dalam mengantarkan
materi yang sudah disusun, dan membuat dokumen pelengkap
petunjuk pelaksanaan metode seperti rundown, SOP pelaksanaan,
presentasi pengantar, persiapan sumberdaya dan persiapan evaluasi.

Salah satu tahapan membuat beasiswa yang sangat sayang
untuk dilewatkan adalah membangun nama dan citra. Hal itu
bisa dilakukan dengan membuat dan mengelola kanal informasi
offline maupun online yang menghimpun segala informasi dan
histori segala kegiatan demi menumbuhkan rasa kepercayaan
atas beasiswa yang sedang dibuat.

Pada awalnya, patungan donasi Beasiswa Luar Biasa disebarkan
di lingkungan alumni muda ITB melalui omongan dari mulut
ke mulut. Para penggagas atau tim pengurus periode awal
dengan semangat menceritakan tentang mimpi beasiswa ini
ke teman-teman lingkungannya, yang kemudian tentu saja
disambut dengan baik dan kembali disebarkan dan
direkomendasikan ke temannya yang lain.

Program Mentoring
Tim Program Mentoring bertanggung jawab dalam merumuskan
rencana dan menghubungkan mentor dan mentee. Tim Mentoring
akan melakukan pendataan dan penyaringan siapa-siapa saja yang
berpotensial menjadi mentor dari donatur dan memasangkan
dengan beswan yang memiliki minat sama sebagai mentee.
Sejak awal periode mentoring, tim akan melakukan briefing
semua pihak terlibat dan mengawal teknis keberjalanan
mentoring hingga akhir periode.

Di kalangan mahasiswa, Beasiswa Luar Biasa dikenal setelah
menyebarkan poster-poster di sekitar kampus saat pembukaan
beasiswa periode baru. Dengan bekerja sama dengan Badan
Eksekutif Mahasiswa serta Lembaga Kemahasiswaan di kampus,
Beasiswa Luar Biasa juga sering direkomendasikan sebagai
salah satu alternatif beasiswa yang dapat dicoba oleh
mahasiswa yang membutuhkan.Dalam pembentukan tim, disarankan untuk memilih

personil tim yang dikenal kompeten, terpercaya dan dekat
secara personal. Hal ini disebabkan, sumber daya utama
yang dikelola dan dimanfaatkan adalah uang titipan orang lain.
Sehingga pada keberjalanannya, tim tidak akan memiliki
keraguan satu sama lain.
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Seiringdengan berkembangnya Beasiswa Luar Biasa,
barulah kemudian dibuat kanal informasi online berupa
website dan akun media sosial.

Website kami pergunakan sebagai portal informasi utama serta
tempat pendaftaran calon donatur dan calon beswan. Untuk
meningkatkan kepercayaan publik, website kami diusahakan
terlihat seprofesional mungkin dan tidak terkesan setengah jadi.

Membuat Linimasa Rencana
Linimasa rencana diperlukan agar beasiswa Anda bisa
menyesuaikan dengan momen-momen penting di lingkungan
yang dituju. Misalnya pada Beasiswa Luar Biasa, linimasa beasiswa
dibuat beriringan dengan kalender akademik tahun ajaran kuliah.

Sedangkan di media sosial seperti Instagram, kami membangun
akun media yang berguna sebagai penunjuk histori kegiatan yang
telah selama ini kami lakukan. Karena pada dasarnya, publik akan
menilai kebermanfaatan uang donasinya dari apa saja yang
dilakukan oleh lembaganya. Selain itu, di waktu-waktu periode
awal saat penjaringan donatur dan beswan, media sosial
Instagram akan menjadi salah satu kanal andalan
dalam penyebaran informasi.

Satu periode beasiswa kami adalah satu periode semester
perkuliahan. Waktu-waktu pencairan beasiswa kami diusahakan
tidak melewati dari deadline pembayaran uang kuliah. Begitu
juga waktu program pembinaan kami yang menghindari
waktu-waktu ujian.

Salah satu cara untuk menguji apakah nama dan citra
beasiswa kita sudah mulai berhasil adalah dengan melakukan
pencarian kata kunci di Search Engine. Jika hasil pencarian yang
muncul masih berupa hal lain maka perlu dilakukan usaha lebih
untuk meningkatkan citra beasiswanya. Beda cerita jika yang
muncul pertama kali adalah website dan media-media sosial
kita. Maka dapat dikatakan,nama dan citra beasiswa telah
terbangun, sekarang tinggal bagaimana terus dilakukan
usaha pengisian konten agar semakin banyak historis
kegiatan dan informasi yang berimplikasi kepada
peningkatan kepercayaan publik.

Ada baiknya waktu persiapan awal tim pengurus dan penjaringan
donatur juga dilakukan jauh-jauh hari sebelum linimasa agar dapat
disiapkan secara maksimal tanpa harus dikejar-kejar waktu.
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Menentukan Estimasi
dan Rancangan Anggaran

Pemasukan

- Estimasi donasi terkumpul selama satu periode
dihitung berdasarkan mapping atau formulir
pendaftaran donasi

- Uang warisan atau uang sisa periode sebelumnya
Perencanaan anggaran merupakan hal yang sangat penting
dalam tahap awal beasiswa. Hal ini dimulai dengan memperkirakan
nilai rencana kebutuhan dana beasiswa. Nilai rencana kebutuhan
tersebut biasanya berasal dari jumlah nominal beasiswa yang
ingin diberikan, jumlah penerima beasiswa, jumlah biaya
yang disiapkan sebagai cadangan, jumlah pengeluaran
teknis lain, dan sebagainya.

Pengeluaran

- Estimasi uang keluar untuk beasiswa
dihitung berdasarkan jumlah calon penerima
dikali nilai beasiswanya

- Estimasi uang operasional
merupakan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program
diluar pemberian beasiswa yang direncanakan oleh BLB.
Dalam hal ini, BLB menggunakannya untuk program pembinaan
serta untuk berkomunikasi baik kepada pihak internal
maupun eksternal.

- Biaya tidak terduga
pada praktik BLB digunakan sebagai salah satu upaya mitigasi
risiko apabila nantinya ada donatur yang terlambat membayar
patungan ataupun hal lainnya, sedemikian rupa sehingga cashflow
tidak sesuai dengan rencana dan terjadi kekurangan dana saat sudah
waktunya pencairan beasiswa. Apabila biaya ini pada akhirnya tidak
terpakai, maka akan dicairkan seluruhnya sebagai dana beasiswa di
periode selanjutnya.

Hasil perkiraan nilai rencana kebutuhan tersebut dapat
disandingkan dengan potensi donasi yang sudah dianalisis
pada mapping sebelumnya. Jika ternyata nilai rencana
kebutuhan tersebut masih lebih besar dari potensi donasi
maka bisa dilakukan dua cara berikut:

- Menaikan target nilai donasi dan mengupayakan
ketercapaiannya;

- Menurunkan nilai rencana kebutuhan tersebut dan
membuatnya efisien.

Pada praktiknya di Beasiswa Luar Biasa, kami melakukan
perencanaan dengan menghitung estimasi pemasukan
dan estimasi pengeluaran dengan breakdown
sebagai berikut:

BLB Guidebook: Cara Membuat Beasiswa Patungan



Executing
Menjaring Donatur/Sumber Dana

Penyebaran Informasi - Menebartim untuk mengajak
teman-temannya menjadi donatur.
Ya ini adalah salah satu metode andalan dari Beasiswa Luar
Biasa. Sejak awal dibuat, tim pengurus Beasiswa Luar Biasa
gencar mengajak teman-teman terdekatnya menjadi donatur.
Dari sana, terkadang teman yang lainnya pun jadi ingin
mengajak temannya yang lain. Proses ngajak-mengajak
itu secara intens terjadi. Metode ini pun menjadi sangat
efektif, karena ajakan teman terdekat biasanya dapat
lebih dipercaya. Dan landasan kepercayaan itu lah
yang sebenarnya paling dibutuhkan untuk
meyakinkan orang untuk menjadi donatur.

Pertanyaan yang sering muncul ke tim pengurus BLB adalah,
bagaimana caranya mencari sumber dana dan menjaring
orang-orang untuk menjadi donatur.

Tentu saja jawabannya adalah dengan menyebarkan informasi
ini seluas-luasnya di lingkungan yang dituju. Penyebaran ini bisa
dilakukan dengan berbagai cara, contohnya sebagai berikut:

- Memanfaatkan akun media sosial yang ngetren dan
terpercaya di kalangan lingkungan yang dituju.
Metode ini juga dikenal dengan istilah paid promote
atau endorsement. Sewaktu Beasiswa Luar Biasa memulai
kanal media onlinenya, kami masih belum punya akses
ke banyak orang si calon donatur, maka selanjutnya kami
memanfaatkan akun media sosial lain yang sudah ngehits
dan terpercaya untuk membantu menyebarkan informasi.
Alhasil info beasiswa kami langsung dapat menggapai
orang-orang yang tidak pernah kami kenal sebelumnya.
Walaupun metode ini perlu mengeluarkan uang,
namun ini adalah metode paling efektif sehingga
bisa dikatakan sangat worth untuk dilakukan.

- Menebar informasi di media sosial tim pengurus.
Andai anggota tim pengurus Anda memiliki banyak followers
di media sosial, jangan sungkan untuk meminta mempromosikan
tentang beasiswa ini di media sosial pribadi anggota tim
pengurus. Terlebih bagi Anda yang memang sudah
mempunyai ‘nama’ di lingkungan tersebut, maka Anda
harus percaya diri dan vokal mempromosikan
beasiswa rintisan kalian ini.

Selain dengan tiga cara practical di atas, ada baikny ida juga
mencoba pendekatan empati atau ‘jika saya menjadi’. Anggap diri
Anda sebagai calon donatur, menurut Anda apa yang kira-kira
bisa membuat Anda menjadi donatur di suatu lingkungan
tertentu? Dari refleksi singkat ini, kemungkinan Anda akan
bisa mendapatkan jawaban yang tepat.

Jika beasiswa Anda sudah memiliki histori berjalan,
mempunyai testimoni/kesan dari para alumni yang sudah
memiliki pengalaman menjadi donatur juga dapat
dimanfaatkan. Cara ini cukup sederhana dan tidak
membutuhkan biaya, namun memiliki tingkat efektif yang
cukup besar. Apalagi jika testimoni tersebut cukup ' relate'

dengan pengalaman dan perasaan calon donatur lainnya.
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Menyeleksi Beswan
Salah satu tahap yang paling krusial dan memakan banyak waktu
serta tenaga adalah menyeleksi siapa yang layak menerima bantuan
beasiswa. Pada tahap ini jugalah, kami melihat sebuah permasalahan
sistem beasiswa di Indonesia pada umumnya, yang mana syarat
kriteria prestasi dan IPK kerap menjadi parameter utama,

dan kami ingin mengubahnya.

Pendaftaran Donatur

Beasiswa Luar Biasa mempunyai aturan dan alur patungan
donasinya tersendiri. Simpelnya adalah:

Di tahapan ini, perlu sekali pemahaman alur apa-apa yang perlu
Anda lakukan dan apa yang perlu pendaftar calon beasiswa lakukan.

Agar di kemudian waktu, tidak terjadi miss management yang
merugikan kedua belah pihak.

1. Alumni muda mendaftarkan diri sebagai donatur di
formulir online. Di form ini alumni muda akan mengisikan
jumlah donasi per bulan yang ingin diberikan, skema
pembayarannya: apakah per bulan atau rangkap di awal,
dan ingin diingatkan tanggal berapa. Secara praktiknya di Beasiswa Luar Biasa, alur pendaftaran

dan seleksi beasiswa dibuat sebagai berikut:
formulir online BLB dapat dilihat di
beasiswaluarbiasa.com/daftar

Menyiapkan
Berkas

Persyaratan

Mengirim
Berkas

Persyaratan

2. Setelah mendaftarkan diri, pihak BLB akan menghubungi
dan membriefing donatur secara detail mengenai akad
donatur dan ketentuan teknis donasi (seperti nomor rekening
dan prosedur konfirmasi) serta mengingatkan para donatur
untuk mengirimkan uang dengan nominal sesuai dengan
isian pada formulir online.

Mengisi Formulir
Online

Seleksi
Wawancara dan
Pengumuman

Beswan

Penandatangan
Kontrak dan

Penyambutan

Seleksi
Berkas dan

Pengumuman

3. Selama berlangsungnya periode beasiswa, para donatur
dapat melihat laporan keuangan real time serta ikut serta
dalam kegiatan BLB.

«
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Pada alur tersebut dapat dilihat jelas bahwa ada hal-hal yang
perlu disiapkan sebelum dilakukannya penyeleksian, yaitu: Beasiswa-beasiswa ini tidak berdiri sendiri, umumnya sebuah

beasiswa merupakan kombinasi dari beberapa jenis beasiswa
tersebut. Kriteria pendaftar akan mencerminkan profil beswan yang
dicari oleh pemberi beasiswa. Misalnya, pemberi beasiswa ingin
membuat beasiswa ekonomi berupa bantuan pembayaran uang
kuliah bagi lingkungan mahasiswa jurusan A kampus AA maka kriteria
yang dibuat harus bisa menjelaskan dengan jelas bahwa beasiswa ini
diperuntukan HANYA untuk mahasiswa jurusan A kampus AA.

- Kriteria pendaftar
- Linimasa Seleksi
- Formulir pendaftaran
- Berkas persyaratan
- Parameter seleksi berkas
- Proses wawancara
- Parameter seleksi wawancara
- Kontrak beasiswa Kriteria pendaftar juga perlu disesuaikan dengan tujuan beasiswa

tersebut. Akan tetapi kriteria yang terlalu eksklusif dan memberatkan
akan mempersulit proses pendaftaran serta seleksi beswan. Hal yang
perlu digarisbawahi pada proses perumusan yaitu kriteria
pendaftaran adalah seleksi paling awal dari sebuah beasiswa. Secara
logika, sebelum mendaftar pada sebuah beasiswa mahasiswa akan
menelaah terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang ada.
Mahasiswa yang tidak sesuai persyaratan cenderung untuk tidak
mendaftar sejak awal. Untuk itu kriteria yang terlalu spesifik maupun
eksklusif akan sangat berpengaruh dalam kelancaran proses
pemilihan beswan. Kriteria seperti minimal IPK, prestasi, tingkat
keaktifan organisasi, jenis kelamin, agama, dan lain-lain, merupakan
sebagian kecil contoh kriteria yang umum untuk digunakan sebagai
persyaratan dan rentan untuk menjadi lebih eksklusif. Perlu dipahami,
bukan berarti beasiswa yang memasang kriteria eksklusif seperti jenis
kelamin atau agama atau suku itu salah.

Kriteria Pendaftar

Kriteria pendaftar dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan
beasiswa serta proses pengerucutan untuk memastikan profil
beswan sesuai yang diinginkan.

Secara umum, berdasarkan hasil pengamatan kami terdapat bebera-
pa jenis Beasiswa berdasarkan kriteria Beswan:

1. Beasiswa Ekonomi, umumnya memilih beswan yangterbukti
memiliki permasalahan ekonomi atau kesulitan secara finansial yang
dapat mempengaruhi kelangsungan mahasiswa tersebut untuk dapat
melanjutkan studi. Batasan-batasan ekonomi yang menjadi pertim-
bangan sangat bervariasi dan disesuaikan dengan pihak pemberi
beasiswa.
2. Beasiswa Prestasi, umumnya memilih beswan berdasarkan
prestasi mahasiswa tersebut. Prestasi disini dapat berdasarkan indeks
prestasi mahasiswa maupun prestasi lainnya baik akademik maupun
non-akademik.
3. Beasiswa Lainnya (Beasiswa dengan syarat serta kriteria tertentu,
seperti beasiswa bantuan tugas akhir, beasiswa berdasarkan latar be-
lakang yang dibuat khusus untuk mahasiswa yang berasal dari ko-
ta/provinsi tertentu, beasiswa keanggotaan organisasi tertentu, dll.)

Beasiswa Luar Biasa memilih untuk tidak menggunakan kriteria IPK,
prestasi, dan tingkat keaktifan organisasi sebagai salah satu syarat
utama adalah karena menurut data dan penelitian yang ada, tingkat
kesulitan ekonomi mahasiswa sangat cenderung berpengaruh terha-
dap performa akademiknya. Sehingga jika kita memasang kriteria
model tersebut maka akan semakin banyak kasus mahasiswa yang
akademiknya terganggu akibat kesulitan ekonomi namun tidak terjar-
ing beasiswa-beasiswa yang ada. Hal ini merupakan salah satu cara
Beasiswa Luar Biasa untuk mengisi kekosongan (gap) pada sistem
beasiswa yang tersedia saat ini.
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Linimasa Seleksi

Linimasa seleksi memiliki peranan yang sangat penting sebagai
informasi dan penjelasan waktu-waktu penting bagi para pendaftar
agar mereka dapat menyesuaikan dan mengatur prioritas
persiapannya. Linimasa seleksi hams dibuat jelas agar tidak terjadi
kekeliruan informasi.

Berkas Persyaratan

Berkas-berkas persyaratan harus dibuat sebagai pembuktian
dan bahan crosscheck isian formulir pendaftaran. Hal ini perlu
untuk menghindari manipulasi data ataupun kekeliruan isian
oleh sang pendaftar. Pengiriman berkas persyaratan di zaman
sekarang juga bisa semakin mudah dengan pemanfaatan
teknologi PDF dan fitur upload di formulir online. Berkas per-
syaratan dirumuskan berdasarkan kriteria pendaftaran serta
formulir pendaftaran.

Berdasarkan pengalaman Beasiswa Luar Biasa, pendaftaran akan
memuncak di satu sehari sebelum penutupan pendaftaran. Karena
budaya itulah, BLB kerap membuat waktu deadline bayangan yang
kemudian bisa diperpanjang ke waktu deadline sesungguhnya.
Metode ini juga efektif memberikan efek kepercayaan diri bagi
pendaftar yang sebelumnya ragu-ragu karena tidak punya waktu.

Pada Beasiswa Luar Biasa 6, sebagai beasiswa ekonomi
bantuan uang kuliah, berkas persyaratan yangdiminta
adalah sebagai berikut:

Formulir Pendaftaran

Formulir pendaftaran dibuat sebagai pengumpulan informasi penting
dan mendasar dari para pendaftar yang akan digunakan terus hingga
akhir proses seleksi. List pertanyaan di dalamnya harus bisa
memberikan gambaran pribadi serta kondisi sesuai kriteria (misalkan
beasiswa ekonomi maka kondisi ekonominya harus ditanyakan,
seandainya beasiswa prestasi maka capaian prestasinya yang harus
ditanyakan) terkait sang pendaftar.

- Tanda Pengenal serta Informasi Umum
(KartuTanda Mahasiswa,KTP,Kartu Keluarga,Dokumen
informasi tempat tinggal);

- Dokumen bukti nominal Uang Kuliah saat ini
(contoh: halaman pembayaran biaya akademik mahasiswa);

- Scan slip gaji atau bukti penghasilan orang tua atau wali
- Dokumen bukti pengeluaran rutin

(contoh: pembayaran listrik,air pam,cicilan atau hutang)
- Dokumen pendukung lain (surat rekomendasi teman)

Di zaman teknologi seperti ini, pemanfaatan formulir online akan
dapat sangat membantu dalam pengisian formulir pendaftaran
dibandingkan isian manual tertulis. Contoh pertanyaan pada formulir
pendaftaran Beasiswa Luar Biasa 6 dapat dilihat
beasiswaluarbiasa.com/daftar.

Penjelasan detail masing-masing berkas persyaratan
dapat dilihat beasiswaluarbiasa.com/persyaratan.
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Proses Wawancara

Proses wawancara digunakan sebagai sarana penggalian informasi
lebih lanjut mengenai para calon beswan. Hal ini dilakukan karena tim
Beasiswa Luar Biasa menyadari bahwa terdapat banyak informasi
yang belum dapat diakomodasi melalui proses seleksi berkas
sehingga layer proses wawancara ini menjadi sangat penting.

Parameter Seleksi Berkas
Parameter Seleksi berkas dibagi dua untuk memudahkan dalam
pengerucutan berdasarkan parameter minimal.

Pada Beasiswa Luar Biasa 6, proses wawancara dilakukan oleh tim
inti, para donatur yang ingin terlibat, serta teman-teman
Kesejahteraan Mahasiswa di Kabinet KM ITB (BEM) yang telah
di-br/ef/ngsebelumnya, sebagai bentuk transparansi BLB.
Wawancara ini kami lakukan juga sebagai ajang pertemuan tatap
muka eksklusif antara donatur dengan calon beswan, sehingga para
donatur memiliki keterikatan pada keberjalanan beasiswa ini.

1. Parameter Pendapatan per Kapita
Pada prinsip beasiswa ekonomi, kriteria dasar beswan yang dicari
adalah yang paling membutuhkan. Hal itu dapat dilihat berdasarkan
angka ‘pendapatan per kapita’ (PPK) calon beswan dan keluarganya.
Semakin kecil angka PPK maka semakin berpotensi diterima. Angka
PPK secara dasarnya adalah menghitung seluruh pendapatan
keluarga inti, semisal dari orangtua maupun wali yang menghidupi
selama kurun waktu tertentu (misal per bulan/tahun) lalu dikurang
dengan seluruh pengeluaran selama kurun waktu tertentu (misal per
bulan/tahun), kemudian dibagi dengan jumlah anggota
keluarga/pihak yang dihidupi. Hasil akhir dari parameter pendapatan
perkapita ini adalah rumus umum yang bisa digunakan untuk
menghitung PPK.

Di zaman seperti ini, wawancara dapat terbantu dengan
pemanfaatan aplikasi video conference.

Parameter Seleksi Wawancara

Parameter ini disusun sebagai parameter lanjutan dari parameter
seleksi berkas. Parameter seleksi wawancara tidak boleh redundan
dengan parameter seleksi berkas.

2. Parameter Lain-Lain
Selain daripada PPK di atas, juga terdapat parameter yang dianggap
sebagai penentu seleksi beswan sesuai dengan tujuan beasiswanya.
Misalnya seperti apakah dia tulang punggung keluarga, apakah dia
sedang di tingkat akhir sehingga butuh bantuan segera, dsb. Parameter seleksi ini dapat disusun ke dalam sebuah pertanyaan dan

dijawab oleh beswan secara verbal. Tiap-tiap tipe jawabannya
memiliki skor dan bobotnya masing-masing sesuai urgensi dan
dampak ke calon beswan.Tips:

Parameter seleksi perlu didefinisikan satu-satu lalu diberikan rasion-
alisasinya juga supaya tim seleksi dapat secara adil memberikan pe-
nilaian. Tiap-tiap poin parameter juga agar diberikan bobot berdasar- Contoh pada BLB 6, kami bertanya seputar apakah sebelum ini kerap

mendaftar atau mendapatkan beasiswa? Karena menurut kami,
calon beswan yang giat mencari beasiswa ekonomi dapat dianggap
sebagai orangyang memiliki tingkat urgensi penerimaan lebih besar.
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Memberikan / Mencairkan
Beasiswa ke Beswan
Tahapan ini terkesan simpel, namun sebenarnya perlu
strategi tersendiri untuk akhirnya bisa mendorong tercapainya
tujuan dari beasiswa. Karena jika tidak, ada kemungkinan terjadi
penyalahgunaan dana beasiswa oleh berbagai pihak termasuk
dari beswan itu sendiri.

Kontrak

Kontrak dibuat sebagai pengikat resmi antara beswan dengan
Beasiswa Luar Biasa. Di dalamnya terdapat pasal dan poin yang
ditandatangani kedua belah pihak agar masing-masing pihak dapat
memahami definisi, peraturan, hak, dan kewajiban yang terbentuk
akibat ikatan kontrak ini.

Pada Beasiswa Luar Biasa, bantuan utama yang diberikan
adalah beasiswa UKT. Strategi pertama, beasiswa ini tidak
diberikan langsung kepada para beswan, melainkan langsung
berupa pembayaran UKT ke bank. Bukti pembayaran kemudian
langsung harus diarsipkan. Strategi pertama ini dilakukan untuk
meminimalisir penyalahgunaan dana beasiswa oleh para
beswan dan menghindari banyaknya pihak-pihak di luar
kontrol yang terlibat.

Pada Beasiswa Luar Biasa 6, proses penandatanganan kontrak
dilakukan secara online, yang mana tiap beswan dikirimkan softfile
kontrak untuk ditandatangani lalu dikirimkan kembali ke Beasiswa
Luar Biasa untuk ditandatangani juga dan diarsipkan.

Strategi kedua, pemberian atau pencairan beasiswa dilakukan
secara bertahap. Hal ini dilakukan karena BLB adalah beasiswa
dengan sumber dana berupa crowdfunding yang terdapat
opsi cicilan. Sehingga, perlu diadakannya pengaturan alur kas
masuk dan keluar sehingga dana saldo tetap positif.

Walaupun demikian, strategi-strategi ini perlu disampaikan
secara transparan kepada para beswan maupun para donatur.
Agar di kemudian hari tidak timbul pertanyaan-pertanyaan,
atau bahkan keraguan yang menurunkan akuntabilitas
beasiswa Anda.
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Menjalankan Program
selain Pemberian Beasiswa

Apa Program selain Pemberian Beasiswa Utama?

Beasiswa pada zaman sekarang, sudah mulai memikirkan untuk
tidak hanya memberikan bantuan secara finansial dengan uang,

Lebih dari itu, terdapat program atau manfaat tambahan yang
bisa diterima oleh para beswannya, misalnya di BLB di tahun
2021, kini beswan dapat menerima manfaat lain seperti program
pembinaan pengembangan diri, mentoring, serta bantuan pulsa.

Selain itu, program pembinaan dan mentoring juga hadir sebagai
ajang pemberdayaan donatur alumni muda secara langsung.
Sebab, kami memprioritaskan pembicara yang terlibatdi program
harus berasal dari lingkungan yang sama. Harapannya, dengan ini
akan tertanam nilai dan ikatan budaya solidaritas untuk saling
memberi kebermanfaatan antara ‘kakak dan adik’ tanpa disadari.

Mengapa Program selain Pemberian
Beasiswa Utama Menjadi Perlu?

Pada keberjalanannya, pembinaan dan mentoring BLB selalu
dihadiri oleh banyak beswan karena pengurus telah mengikat
para beswan dengan kontrak sehingga beswan dapat diwajibkan
untuk mengikuti pembinaan, bahkan diberikan konsekuensi jika
terbukti tidak berkomitmen menjalankan pembinaan.

Memang betul tujuan utama dari pembentukan beasiswa adalah
untuk memberikan bantuan langsung atas permasalahan yangada
di para beswan. Namun seiring berkembangnya Beasiswa Luar Biasa,
kami memutuskan untuk menyiapkan program selain pemberian
beasiswa utama, yaitu program pengembangan diri (pembinaan)
serta pendampingan oleh para donatur alumni muda (mentoring).

Saat dilakukan evaluasi program, Tim Beasiswa Luar Biasa
menemukan sebuah fakta yang menarik bahwa ternyata
bantuan finansial berupa beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT)
tidak terlalu terasa berkesan dibandingkan program pembinaan
pengembangan diri. Hal ini disebabkan karena bantuan finansial
BLB langsung disalurkan kepada rekening ITB masing-masing,
sementara pada program pembinaan dan mentoring, mereka
merasakan langsung manfaatnya. Dapat disimpulkan bahwa
BLB hanya dengan beasiswa UKT akan ‘hambar’ dirasakan oleh
beswan jika BLB tidak menyelenggarakan atau tidak serius
melaksanakan pembinaan dan mentoring.

Program pembinaan dan mentoring Beasiswa Luar Biasa hadir
dengan dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa bantuan finansial
saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan finansial secara
menyeluruh. Melalui pembinaan, harapannya para beswan
memiliki kemampuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya
setelah selesai kuliah sehingga mereka dapat menjadi pemeran
utama yang kompeten dalam penyelesaian masalah finansial
dirinya dan keluarganya sendiri pada masa depan.
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Apa Saja yang Perlu Disiapkan?

Layaknya pembuatan program pengembangan diri pada umumnya,
diperlukan proses perumusan tujuan program, identifikasi persona
dan profil beswan yang ingin dicapai, materi program, parameter
capaian keberhasilan, jadwal dan metode pelaksanaannya. Pada Beasiswa Luar Biasa, profil akhir beswan setelah pembinaan

yang ingin dicapai adalah beswan yang “Berdaya-Memberdayakan”.
Artinya, mereka diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah
mereka sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain dan
akhirnya dapat membantu orang lain dengan menebarkan manfaat.

Identifikasi
Persona Target
Calon Beswan

Perumusan
Tujuan Beasiswa

dan Program

Tim BLB menyimpulkan bahwa profil “Berdaya” dapat dengan
mudah masuk lewat pelaksanaan program pembinaan.
Namun, cukup sulit untuk memasukkan materi dengan tema
“Memberdayakan” pada pembinaan karena beswan cenderungPerumusan
tertarik kepada materi-materi yang berbau pengembangan diriProfil Beswan
bukan materi-materi yang memudahkan mereka untuk
berkontribusi kepada orang lain.

Warna “Memberdayakan” lebih cocok dipenetrasikan lewat
role-modelling ataupun mentoring, contohnya dengan membuat

Pembuatan beswan terkesima dengan pengurus dan donatur alumni muda
Jadwal Program yang banyak memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada

mereka. Metode paling baik untuk memberikan inspirasi



Pada praktiknya di Beasiswa Luar Biasa, komunikasi umum
dengan para donatur dilakukan dalam Whatsapp Group (WAG)
besar. Di dalamnya terdapat para donatur, seluruh tim pengurus serta
perwakilan dari tim pengawas. Berhubung donatur BLB pada periode
6 hampir mencapai -500 orang maka WAG yang dibuat akan lebih
dari satu karena keterbatasan kapasitas. Demi penjagaan keakuratan
informasi, segala informasi resmi tentang BLB hanya boleh
disampaikan oleh penanggung jawab (PJ) tim Alumni dan Humas.
Info yang disampaikan pada WAG adalah seputar pengenalan awal,
undangan kegiatan, update berita umum yang berkaitan dengan BLB
(seperti BLB diliput berita atau memenangkan sebuah award, dsb).
Terkadang WAG ini juga dimanfaatkan oleh para donatur untuk
bertanya dan berdiskusi perihal kondisi kampus saat ini.

Communicating
& Monitoring
Menjalin Komunikasi
dengan Donatur dan Beswan

Komunikasi dengan Donatur
Untuk komunikasi khusus seperti pengingat untuk melakukan
donasi rutin, Beasiswa Luar Biasa menggunakan teknologi Mail
Merge berbayar yang dapat disebar luas ( blast). Email tersebut
tetap dikirimkan oleh email resmi Beasiswa Luar Biasa, namun
isinya dibuat se-personal mungkin menyesuaikan donatur yang
menerima. Hal ini diperlukan agar donatur terus merasa dihargai
atas niatan donasinya.

Salah satu target yang harus dicapai dalam pembuatan beasiswa
adalah mendapatkan testimoni yang baik dari para donatur
sehingga di kemudian hari mereka dapat merekomendasikannya
ke para calon donatur lainnya. Hal ini dapat diperoleh dengan
menjalin komunikasi yang profesional dengan para donatur
selama keberjalanan beasiswa.

Contoh komunikasi yangdimaksud adalah mengapresiasi
terima kasih telah menjadi donatur, menginformasikan seputar
rencana beasiswa satu periode kedepan, memberikan undangan
kepada para donatur setiap terdapat kegiatan program,
mengirimkan pengingat untuk melakukan donasi rutin,
menerima bukti donasi dari para donatur, maupun
informasi formal lainnya.

Selanjutnya untuk penerimaan konfirmasi donasi dari para donatur,
tim Alumni dan Humas akan mengerahkan banyak Laison Officer
(LO) yang selain menjadi penghubung langsung donatur dengan
tim pengurus dan juga sebagai pengingat informal dan penerima
segala bukti transfer donasi. Bukti transfer yang diterima para LO
selanjutnya akan diteruskan ke Bendahara untuk kemudian diarsipkan
sebagai bentuk transparansi aliran dana masuk.

Kami berpendapat bahwa komunikasi yang profesional adalah
komunikasi yang dapat disampaikan secara efisien dengan
memanfaatkan teknologi untuk tercapainya tujuan.

Dari seluruh evaluasi praktik komunikasi yang pernah dilakukan
oleh Beasiswa Luar Biasa, penyerahan LO untuk kemudian menjadi
penghubung langsung ke para donatur telah menjadi metode
komunikasi yang terbaik untuk membangun hubungan yang lebih
erat dibandingkan penggunaan teknologi seperti e-mail atau
Google Form yang terkesan satu arah.
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Komunikasi dengan Beswan

Selain dari donatur, tim pengurus juga perlu menargetkan
untuk mendapatkan testimoni yang baik dari para beswan dengan
membangun komunikasi yang baik. Berbeda kasus saat ke donatur,
komunikasi dengan para beswan dilakukan dengan gaya yang
cenderung bebas agar para beswan merasakan ‘kedekatan’ dengan
para tim pengurus. Contoh komunikasi dengan beswan adalah
mengucapkan selamat telah menjadi beswan, menginformasikan
seputar bantuan dan program satu periode kedepan, memberikan
undangan kegiatan pembinaan, mengingatkan tugas atau
kejaran yang perlu dilakukan beswan, maupun mengobrol seru
di grup beswan.

Monitoring Alur Kas Beasiswa
Beasiswa luar biasa adalah beasiswa yang berbentuk
crowdfunding, yang mana pendanaan dilakukan dengan
mengumpulkan dana dari banyak orang. Kami menyebutnya
dengan patungan. Patungan dilakukan dengan mencicil donasi
tiap bulan sesuai dengan komitmen masing-masing donatur
selama periode keberjalanan BLB, dengan minimal donasi
Rp 100.000 per bulannya.

Mekanisme patungan yang diciptakan ini memang terkesan
sangat memudahkan donatur, tetapi jika tidak direncanakan
dengan baik, dapat menjadi bumerang buruk kepada
keberjalanan beasiswa. Maka dari itu, diperlukan mekanisme
yang baik dalam mengelola arus kas yang ada. Perencanaan
awal sudah dilakukan dan dijelaskan dalam poin
[Membuat Estimasi dan Rancangan Anggaran], namun
selama keberjalanannya perlu dipastikan apakah rencana
tersebut memungkinkan untuk direalisasikan atau tidak.
Kami melakukan monitoring status keuangan BLB
untuk mengevaluasi hal tersebut.

Komunikasi dilakukan melalui LINE grup karena menurut data,
para beswan masih mayoritas lebih aktif menggunakan aplikasi
chat LINE. Tim pengurus relatif bebas untuk bertanya kabar,
mengobrol, menyebarkan informasi seputar magang atau
kerja, dan lain-lain.

Di beberapa kasus, beberapa beswan juga kerap langsung
menghubungi ke salah satu tim pengurus untuk bercerita
kesulitan atau kendala yang dialami, namun tetap berkaitan
dengan beasiswa.

Jika terdapat beberapa beswan yang sudah mulai tidak
komitmen terhadap kontrak yang telah disepakati. Akan
ada komunikasi berupa teguran dari tim pengurus yang
akan mengedepankan ketegasan.

Berdasarkan perencanaan, kami membuat skala prioritas
untuk berbagai pengeluaran, berdasarkan tanggal maupun
urgensinya, dan menyusunnya ke dalam suatu urutan.
Setiap item pengeluaran akan diberikan indikator ketercapaian
berdasarkan saldo yang ada, untuk melihat apakah rencana
tersebut dapat direalisasikan atau tidak. Monitoring ini
dilakukan selama keberjalanan BLB.
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Hasil monitoring akan menjadi dasar pengambilan tindakan
bagi BLB, contohnya apabila ada pengeluaran yang akhirnya
dirasa tidak dapat dipenuhi,maka harus dilakukan evaluasi
ulang untuk menentukan urgensi dari pengeluaran tersebut,
kemudian apabila memang perlu dilakukan, maka harus disusun
strategi untuk memenuhinya. Beberapa kemungkinan strategi
yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan resource
uangdarurat, atau dengan menyusun ulang komposisi
pengeluaran yang ada, atau memaksimalkan lagi peran LO
untuk mengingatkan donatur yang memang belum berdonasi
sesuai dengan komitmennya, atau bahkan membuat strategi
untuk mencari resource lainnya diluar donatur yang sudah terjaring.

1. Laporan Keuangan Real Time. Melalui sebuah tautan,
donatur dapat melihat perkembangan keuangan beasiswa
yangd\-update secara periodik. Laporan ini berisikan rincian
daftar transfer keluar dan masuk, rangkuman pemasukan,
rangkuman pengeluaran, serta saldo terakhir dari rekening
beasiswa. Selain itu, para donatur juga dapat melihat status
patungan mereka, apakah sudah diterima atau belum.
Dari sini, donatur dapat diyakinkan bahwa uang patungan
yang dikirimkan benar-benar masuk dan langsung segera
dikelola menjadi sebuah kebermanfaatan.

2. Link Bukti Pengeluaran. Melalui sebuah tautan, donatur
dapat melihat seluruh bukti pengeluaran yang dilakukan
oleh Bendahara BLB. Informasi ini diberikan untuk menjaga
transparansi dari sistem yangdibangun.

Membuat Beasiswa yang
Transparan dan Akuntabel
Dalam mengelola beasiswa, bagaimana akhirnya pengelolaan itu
bisa menimbulkan sebuah kepercayaan terhadap orang-orang
yang terlibat, membuat pemilihan mekanisme pengelolaan
menjadi penting. Mekanisme pelaporan yang digunakan oleh
BLB, dapat dijadikan salah satu rujukan untuk menciptakan
sistem yang transparan dan akuntabel.

3. Laporan Bulanan. Merupakan laporan pertanggungjawaban
rutin yang diberikan kepada donatur setiap akhir bulan.
Bertujuan agar donatur dapat mengetahui keberjalanan BLB
selama bulan tertentu. Pada prinsipnya, laporan ini berisikan
informasi berupa:

a. Perkembangan keuangan dan patungan donasi;
b. Perkembangan proses seleksi dan beswan terpilih;
c. Perkembangan pencairan beasiswa;
d. Kegiatan yang dilaksanakan bulan ini;
e. Rencana kegiatan bulan selanjutnya;
f. Dokumentasi dan info tambahan lainnya.
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Controlling
& Evaluating4. Laporan Akhir. Merupakan laporan pertanggungjawaban

di akhir periode yang diberikan kepada publik. Bertujuan
agar donatur dan publik dapat mengetahui dan menilai
keberjalanan beasiswa secara keseluruhan. Laporan ini
menjadi sangat penting karena dapat dijadikan sebagai
pembuktian bahwa beasiswa ini layak untuk didukung.
Pada prinsipnya, laporan ini berisikan informasi berupa:

a. Latar belakang dan tujuan beasiswa;
b. Konsep donasi dan beasiswa yang ditawarkan;
c. Data statistik donatur dan beswan;
d. Pengenalan ulangtim pengurus;
e. Linimasa program;
f. Rangkuman informasi pencairan beasiswa;
g. Rangkuman informasi program;
h. Galeri dokumentasi;
i. Testimoni donatur dan Beswan;
j. Pembelajaran dan Kunci Evaluasi;
k. Laporan Keuangan Lengkap.

Mengontrol Keberjalanan Beasiswa
Hal utama yang harus dikontrol adalah capaian-capaian jangka
pendek dalam linimasa, dan keuangan.

Pastikan aksi-aksi yang dilaksanakan dapat mendukung Anda
untuk mencapai target-target yang Anda tentukan di awal. Capaian
jangka pendek biasanya dibagi dalam beberapa bagian dalam satu
periode. Capaian jangka pendek juga dimiliki oleh setiap divisi dari
tim. Koordinator memiliki capaian-capaian yang umum sementara
penanggung jawab tiap pos memiliki capaian yang lebih detail sebagai
turunan dari capaian umum tersebut.

Di sini, tim pengawas bertugas untuk mengingatkan koordinator
terhadap capaian-capaian umum tersebut. Contoh dari capaian umum
yang dipegang koordinator dapat Anda lihat dalam diagram berikut

Berbagai mekanisme laporan yang dibuat ini, semata-mata
ditujukan untuk membangun hubungan baik dan kepercayaan
dengan para donatur. Mekanisme ini juga merupakan salah
satu bentuk apresiasi kami atas keterlibatan donatur dan
pertanggungjawaban kami atas bantuan yang mereka
berikan dalam keberjalanan program beasiswa ini.

Waktu Akhir januari AwalFebruari AwalMaret Awal April AwalMei

Capaian
Prioritas

Jumlah
beswan

Pembinaan &
Mentoring

Pencairan
beasiswa
tahapl

Pencairan
beasiswa
tahap 2

Evaluasi &
Regenerasi

Detail Target >300
pendaftar
120 orang
lolos tahap 1
60 beswan
diterima

Konsep
pembinaan
selesai
Opening
beasiswa
Mulai
pembinaan 1
Mentoring
dimulai

Transferuang
ke seluruh
beswan senilai
setengah
beasiswa

Transfer uang
ke seluruh
beswan senilai
setengah
beasiswa

Terdapat
analisis
ketercapaian
tujuan
beasiswa
Mendapat
koordinator
baru
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Setiap checkpoint capaian tidak perlu memiliki waktu yang sama.
Bisa saja capaian penting pertama di akhir Januari lalu capaian
penting kedua ada di awal Februari. Tidak harus semua capaian
ada di awal bulan karena hal ini menyesuaikan kebutuhan.

Dalam hal keuangan, hal utama yang harus dipastikan adalah
uang kas akhir yang tidak bernilai negatif. Hal ini dilakukan dengan
membuat perencanaan di awal periode dan penyesuaian pada
kondisi-kondisi dinamisyangterjadi dalam kepengurusan.
Hal-hal dinamis contohnya adalah jumlah donatur, jumlah donasi
setiap donatur, persentase donatur yang tidak berkomitmen dalam
donasi, ide-ide inovatif dalam pembinaan atau mentoring yang
bagus namun membutuhkan lebih banyak uang, atau narasumber
yang memiliki bayaran lebih mahal daripada rencana. Dalam
menanggapi hal-hal dinamis ini, bendahara dan koordinator
butuh memiliki keputusan dana yang mana yang harus di-realokasi
atau dikorbankan demi menanggapi perubahan di kebutuhan
yang lain. Contohnya, dalam kasus jumlah donatur yang ternyata
kurang dari target, kita dapat memberikan respon dengan
mengurangi anggaran di pembinaan, atau justru mengurangi
jumlah beswan. Keputusan ini tentu saja dipengaruhi oleh
prioritas dan visi dari koordinator sebagai leader.

Tentu saja terdapat banyak capaian yang harus dikejar.
Namun, tidak perlu semua capaian perlu dikejar dengan100%
energi. Pilih beberapa prioritas yang memang harus dikejar dan
esensial bagi keberjalanan beasiswa. Jika ada energi dan waktu
lebih, boleh saja mengejar capaian-capaian lain.

Controlling ketercapaian target jangka pendek dapat dilakukan
dengan komunikasi dalam bentuk apapun. Bentuk yang biasa
dipakai adalah meeting koordinator bersama ketua-ketua pos
(pada kasus controlling capaian umum), mengirim pesan di grup,
atau mengirim pesan secara personal ke PJ pos terkait.

Dalam proses pencapaian target, tentu banyak sekali
kemungkinan kendala yang akan dihadapi. Tim harus cepat
dalam mendefinisikan dan menanggapi isu-isu yang ada.
Jangan sampai permasalahan yang ada dibiarkan berlarut-larut.
Harus ada action plan dalam setiap permasalahan sebagai solusi.
Jika sulit bagi tim untuk mendapatkan keputusan action plan apa
yang harus dilakukan, tim dapat bertanya kepada tim pengawas
terkait apa yang harus dilakukan.

Dalam pengelolaan keuangan, hal penting yang harus dilakukan
adalah merencanakan dana darurat. Contohnya, kami sengaja
membuat pemasukan kita lebih besar sekian persen dari total
pengeluaran kami untuk memastikan keuangan kami akan tetap
sehat walaupun ada suatu hal buruk yang terjadi. Namun,
pemasukan lebih dari pengeluaran juga bukanlah kabar yang
baik untuk didengar. Tujuan utama membuat beasiswa Anda
adalah untuk membantu orang yang membutuhkan.
Maka dari itu, jangan sampai Anda memiliki terlalu banyak uang
yang tidak kita pakai padahal menunaikan uang tersebut adalah
amanah donatur. Pada kasus ini, kami dapat mengalokasikan uang
lebih tersebut untuk kepengurusan berikutnya (dengan catatan uang
tersebut diprioritaskan untuk dibelanjakan terlebih dahulu) atau
menambah jumlah beswan jika memungkinkan.
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Mengevaluasi Keberjalanan Beasiswa
Evaluasi keberjalanan beasiswa tidak hanya evaluasi metode yang
bersifat teknis, tetapi juga seberapa besar dampak yang Anda berikan. Selain diturunkan dari tujuan beasiswa,

pertanyaan-pertanyaan evaluasi juga dapat diturunkan dari
tujuan aktivitas-aktivitas yang lebih kecil lagi, seperti donasi
bulanan, pembinaan, mentoring, atau aktivitas lainnya.Pertanyaan dasar dari evaluasi adalah:

Apakah tujuan Anda tercapai?

Setelah pertanyaan didefinisikan, hal yang perlu Anda
lakukan adalah menentukan metode apa yang perlu dipakai
untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
tersebut. Beberapa metode yang bisa dipakai adalah
memakai form evaluasi daring setiap sesi pembinaan atau
mentoring berakhir, diskusi kelompokterpumpun bersama
para beswan atau para donatur pada akhir periode beasiswa,
dan lain-lain.

Mempersiapkan evaluasi dilakukan dengan membuat daftar poin
apa saja yang harus dievaluasi. Poin-poin ini dapat Anda turunkan
dari tujuan-tujuan beasiswa, contohnya dapat dilihat
pada tabel berikut:

Pertanyaan EvaluasiTujuan
Meringankan
beban UKT
>50 mahasiswa
ITB dengan
bantuan UKT
maksimal 5 juta
rupiah

Apakah beswan yang dibantu dan tidak UKT = 0 sampai akhir
kepengurusan berjumlah >50?
Apakah kriteria pemilihan beswan cocok untuk mendapatkan
beswan yang paling butuh secara finansial?
Apakah proses seleksi sudah sesuai untuk mendapatkan beswan
sesuai harapan?
Sejauh mana bantuan 5 juta maksimal dapat membantu
beswan?
Apakah seluruh bantuan terkirim kepada rekening UKT seluruh
beswan dengan benar?

Membuat Beasiswa Keberlanjutan
dengan Regenerasi
Setelah Anda berhasil menginisiasi beasiswa dan
menjalankannya, tentu Anda ingin agar beasiswa tersebut
dapat terus berjalan dan tak lekang oleh waktu. Maka dari
itu, regenerasi adalah kunci untuk mewujudkan hal tersebut.
Jika orang-orang baru yang sevisi dengan kalian dapat hadir
dan mengeksekusi hal-hal yang perlu dijalankan dalam
beasiswa Anda, Anda dapat mengambil posisi sebagai orang
yang mengurus hal-hal yang lebih strategis dari
menjalankan beasiswa.

Membantu
persiapan
pascakampus
beswan dengan
pembinaan dan
mentoring agar
padamasa depan,
mereka dapat
menyelesaikan
masalah finansial
mereka sendiri

Apakah kurikulum pembinaan dan mentoring sudah cocok untuk
persiapan pascakampus?
Apakah jumlah pembinaan sudah sesuai dengan kebutuhan?
Apakah narasumber pembinaan membawakan materi yang
relevan dengan panduan BLB?
Apakah narasumber pembinaan membawakan materi dengan
interaktif?
Apakah kehadiran beswan >90% pada setiap pembinaan?
Apakah sistem mentoring sudah memilid standard yang jelas
untuk dipatuhi setiap mentor?
Apakah mentor yang terpilih sudah sesuai dengan kebutuhan?
Apakah pengelompokkan beswan dengan mentor sudah efektif?
Apakah keberjalanan teknis pembinaandan mentoringsudah
cukup baik demi ketersampaian materi?
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Selesai! Tim Penyusun
Semoga Guidebook ini benar-benar dapat membantu
orang-orang baik, termasuk kalian, untuk dapat memulai,
merencanakan, mengeksekusi, serta membuat
manfaatnya terus berkelanjutan.

Pembuat
Materi

- Faris Hafizh Makarim (EP-ITB-15)
- Andira Triana Putri
- Muhammad Rory A. (GD-ITB-15)
- Henny Rahmawati P. (MB-ITB-15)
- Achmad el Fayed
- Siti Dwi Fitriyanti
- Firza Aulia Syafina

(SI-ITB-15)

(KL-ITB-15)
(MA-ITB-15)
(SI-ITB-15)

Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau keinginan untuk
diadakan sesi sharing session oleh BLB, jangan sungkan
untuk menghubungi kami.

Desainer
Sampul

- Hanifiana Kartikasari (DKV-ITB-17)

- Hanifiana Kartikasari (DKV-ITB-17)
- Achmad el Fayed (KL-ITB-15)

Penata
Letak

Hubungi Kami
Email
Web
Instagram
Youtube

beasiswaluarbiasa@gmail.com
beasiswaluarbiasa.com
instagram.com/beasiswaluarbiasa
Beasiswa Luar Biasa

© Beasiswa Luar Biasa - 2021
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