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Latar Belakang 

Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah tingginya 

angka putus sekolah.Dari data Pusat Data dan Informasi 

Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003, tercatat bahwa 

anak putus sekolah yang berusia tujuh hingga lima belas tahun 

berjumlah sekitar 693.700 orang atau sekitar 1,7% dari total 

penduduk berusia tujuh hingga 15 tahun. Sedangkan angka putus 

sekolah dari tingkat sekolah dasar hinga tingkat menengah 

berjumlah 2,7 juta orang atau sebesar 6,7% dari total penduduk 

berusia tujuh hingga 15 tahun. 

 

Jumlah angka putus sekolah tersebut kemungkinan besar akan 

terus bertambah seiap tahunnya mengingat keadaan ekonomi yang 

tidak juga membaik. Menurut data dari Komnas Perlindungan anak, 

pada tahun 2006, jumlah anak putus sekolah berjumlah 9,7 juta 

anak, namun pada tahun 2007, jumlah tersebut bertambah sebesar 

20% atau menjadi 11,7 juta jiwa.  

 

Penyebab terbesar dari besarnya angka putus sekolah adalah 

karena permasalahan ekonomi.Karena keadaan ekonomi keluarga 

yang buruk, anak usia sekolah yang seharusnya  berada di sekolah 

terpaksa harus berhenti sekolah dan membantu orang tua mencari 

nafkah. Hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa banyak anak 

yang putus sekolah tersebut bukan tergolong anak yang kurang 
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pintar secara akademik, namun justru sebaliknya, terlebih mereka 

sebenarnya memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. 

 

Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, maka kami 

mencoba untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang 

kurang mampu dengan harapan mereka tidak perlu putus sekolah 

karena permasalahan ekonomi.Kami menyadari bahwa tidak semua 

permasalahan putus sekolah disebabkan permasalahan ekonomi, 

namun setidaknya kami mencoba membantu menyelesaikan satu 

dari sekian banyak masalah putus sekolah di Indonesia. 

 

Pemberian beasiswa ini terangkum di dalam program 

BeasiswaEL05. Program BeasiswaEL05 ini juga merupakan bagian 

dari program EL05Foundation. 

 

Tujuan 

BeasiswaEL05 bertujuan untuk membantu generasi muda 

Indonesia yang tidak mampu dan memiliki semangat belajar untuk 

mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan menengah dan 

tinggi. Selain itu, BeasiswaEL05 juga diadakan dalam rangka 

mensukseskan visi dan misi EL05Foundation. 
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Kriteria Calon Beswan 

 

Berdasarkan pengalaman, saat-saat kritis putus sekolah adalah 

ketika perpindahan dari tahapan sekolah seperti dari sekolah dasar 

ke sekolah menengah, atau sekolah menengah keperguruan tinggi. 

Alasan putus sekolah tersebut biasanya adalah Karen alasan 

ekonomi dan banyak yang tidak mau memberanikan diri untuk 

mencoba melanjutkan pendidikan dengan modal “nekat”. 

 

Kami memandang Kelas XII Sekolah Menegah Atas(SMA) 

merupakan waktu yang krusial dalam proses pendidikan tingkat 

sekolah. Kelas XII SMA merupakan saat dimana seorang anak mulai 

dewasa dan terbebani dengan tanggung jawab keluarga, namun di 

sisi lain, Kelas XII SMA merupakan saat dimana anak 

memepersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi. Oleh 

karena itu, sesuai semangat BeasiswaEL05 yang ingin membantu 

memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia untuk 

mendapatkan pendidikan hingga perguran tinggi, maka saat ini 

kami memandang penting untuk memberikan BeasiswaEL05 

kepada Kelas XII SMA. Dengan demikian kami berharap beswan 

Kelas XII SMA dapat melewati saat kritis tersebut dengan baik dan 

melanjutkan ke pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. 
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Tidak menutup kemungkinan, kedepannya BeasiswaEL05 akan 

diberikan kepada jenjang lain sekolah menengah atau bahkan 

jenjang perguruan tinggi.  

 

BeasiswaEL05 mencari calon beswan yang memiliki kriteria umum 

sebagai berikut : (sesuai skala prioritas) 

1. Warga Negara Indonesia (WNI). 

2. Beragama. 

3. Sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) kelas XII.  

4. Berasal dari keluarga tidak mampu. 

5. Memiliki motivasi dan kemauan belajar yang tinggi. 

6. Bersedia melaporkan penilaian hasil belajar dari sekolah 

selama menjadi beswan 

7. Bersedia mengikuti aturan dan tata tertib yang ditetapkan 

pengurus.  

 

Program Beasiswa 

Besaran Beasiswa 

BeasiswaEL05 merupkan beasiswa yang diberikan kepada siswa 

kelas XII SMA yang mencakup : 

1. Bantuan biaya SPP Sekolah (Sumbangan Pajak dan 

Pembangunan Sekolah)  

2. Batuan Alat Tulis dan Buku 
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3. Bantuan Biaya Hidup 

4. Uang Saku 

5. Biaya Ekstrakurikuler 

6. Biaya Lain-lain 

 

Nilai nominal dari setiap butir diatas tergantung  dan disesuaikan 

dengan kebutuhan calon beswan yang bersangkutan. Penggalian 

kebutuhan beswan dilakukan pada saat wawancara beasiswa. 

 

Bagi siswa yang ingin melanjutkan studinya ke Institut Teknolgi 

Bandung, maka terdapat kemungkinan BeasiswaEL05 akan 

diteruskan berupa biaya pendaftaran SNMPTN (Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri), biaya uang masuk perguruan 

tinggi, dan uang semester selama dua semester awal. Kelanjutan 

dan besaran BeasiswaEL05 di perguruan tinggi bersifat tentatif. 

 

Panitia tidak membatasi jumlah beswan untuk setiap jangka waktu 

tertentu, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan beswan dan 

kemampuan finansial tim BeasiswaEL05. 

 

Seleksi 

Untuk menetapkan beswan, maka kami melaksanakan serangkaian 

seleksi.Serangkaian seleksi ini dimaksudkan agar beswan yang 

terpilih merupakan beswan yang benar-benar membutuhkan 

beasiswa. 
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Serangkaian seleksi tersebut secara garis besar adalah sebagai 

berikut : 

1. Talent Scouting 

Talent Scouting merupakan kegiatan sebagai pencarian awal calon 

beswan.Pencarian calon beswan ini secara khusus dilakukan oleh 

Tim Talent Scouting BeasiswaEL05 dan dibantu oleh masukan dari 

semua rekan-rekan donatur. Talent Scouting terbuka bagi semua. 

Tim Talent Scoutingakan sebisa mungkin menjaring calon beswan 

dari seluruh daerah di Indonesia. Talent Scouting dapat dilakukan 

dengan cara apa saja, baik secara formal seperti membuka open 

invitation atau hanya dari ‘mulut-ke-mulut’. Setelah didapat 

bebrapa calon beswan, maka calon beswan yang tertarik diwajibkan 

untuk mengikuti proses seleksi berikutnya. 

 

2. Pengumpulan Kelengkapan Administrasi 

Sebagai bagian dari tahapan seleksi,calon beswan diwajibkan untuk 

mengumpulkan kelengkapan administrasi yang berupa : 

a. Formulir Pendaftaran (dapat diperoleh dari panitia, contoh 

terlampir) 

b. Foto copy identitas diri, dapat berupa KTP atau kartu pelajar 

c. Foto copy kartu keluarga 

d. Surat Keterangan tidak / kurang mampu orang tua dari 

RT/RW yang disahkan lurah setempat 
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e. Fotokopi rekening listrik, air dan telepon rumah dalam tiga 

bulan terakhir 

f. Foto copy raport  

g. Sertifikat mengikuti lomba bidang pelajaran, cepat tepat dan 

sebagaianya (optional) 

h. Sertifikat mengikuti kegiatan / lomba ekstrakurikuler 

(optional) 

i. Surat rekomendasi dari wali kelas / kepala sekolah / 

Pembina eksrakurkuler 

 

Bagi beswan yang tidak melengkapi persyaratan administrasi 

tersebut, maka beswan tersebut tidak dapat melanjutkan ke tahap 

berikutnya (gugur) kecuali beswan yang bersangkutan memberikan 

keterangan secara tertulis untuk melengkapi persayratan 

administrasi yang kurang yang kurang. 

 

3. Pengumpulan Essay / Cerita Pendek Bertemam Umum 

Bersamaan dengan pengumpulan persyaratan administrasi, calon 

beswan diwajibkan untuk mengumpulkan karya essay / cerita 

pendek yang bertema umum. Essay/cerita pendek ini bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan calon beswan dalam memaparkan 

ide dan gagasan ke dalam tulisan. Selain itu essay / cerita pendek ini 

adalah sebagai salah satu cara untuk menggali sebesapa besar 

semangat beswan dalam mengikuti seleksi ini. Essay / cerita pendek 
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ini menjadi seleksi awal bagi calon beasiswa. Essay / cerita pendek 

ini jugaakanmenjadi bahan rujukan dalam wawancara. 

 

4. Wawancara 

Wawancara bertujuan untuk mengetahui kemampuan lisan calon 

beswan, menggali latar belakang, kepribadian, potensi, minat-bakat 

cabes,  dan harapan/mimpi dari calon beswan. Wawancara kepada 

setiap calon beswan dilakukan oleh tiga hinga lima orang perwakilan 

Tim BeasiswaEL05 dalam durasi lebih kurang 30 menit. Wawancara 

menekankan pada nilai kejujuran, keterbukaan, dan semangat dari 

setiap calon beswan dalam merencakan hidupnya. Dalam sesi 

wawancara juga akan dilakukan penggalian kebutuhan beasiswa dari 

beswan yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu, seperti calon 

beswan berasal dari daerah terpencil, maka wawancara dapat 

diwakili oleh satu orang atau dilakukan dengan telepon atau 

korespondensi. 

 

5. Unjuk Bakat 

Unjuk bakat menjadi bagian dari wawancara.Dalam sesi unjuk bakat 

setiap calon beswan diminta untuk menunjukkan bakatnya 

(kesenian, olahraga, hobi, dll). Unjuk bakat ini bersifat optional dan 

tidak menjadi penilaian utama dalam proses seleksi  namun 

membantu memberi pertimbangan terhadap hasil penilaian 

terhadap wawancara. 
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Penilaian 

Kriteria utama penilaian dari seleksi BeasiswaEL05 adalah 

kesesuaian profil calon beswan dengan kriteria calon beswan 

sebagaiamana yang telah dipaparkan diatas.Penilaian seleksi 

merujuk pada berkas-berkas administrasi calon beswan, essay / 

cerita pendek beswan, hasil wawancara dan pertimbangan tim 

seleksi BeasiswaEL05.  

 

Penilaian seleksi calon beswan dilakuan secara musyawarah oleh tim 

pewawancara dan dibantu dengan masukan dari seluruh donatur. 

Nama-nama calon beswan yang terpilih akan diberitahukan kepada 

seluruh donator. Hasil penilaian adalah keputusan tim seleksi dan 

tidak bisa diganggu gugat. 

 

Kontrak Persetujuan 

Setelah melewati proses seleksi, calon beswan terpilih diwajibkan 

untuk menyetujui beberapa butir kontrak beasiswa yang diajukan 

Tim BeasiswaEL05 yang ditandai dengan penandatananan kontrak 

diatas materai. Secara umum kontrak berisi pernyataan kewajiban 

Tim BeasiswaEL05 untuk menyalurkan beasiswa kepada beswan dan 

kebersediaan beswan untuk mengikuti semua peraturan dan 

persyaratan bagi beswan yang tertera di dalam butir kontrak seperti 

kebersediaan untuk melaporkan hasil belajar setiap semester dan 

sebagainya.Beasiswa baru akan disalurkan kepada beswan hanya 
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setelah kontrak ditandatangani.Contoh Surat Kontrak BeasiswaEL05 

dapat dilihat pada bagian lapiran. 

 

Kakak Asuh 

 

Untuk menjamin tercapaianya tujuan dari BeasiswaEL05, maka Tim 

BeasiswaEL05 memberlakukan sistem kakak asuh kepada setiap 

beswan.Beswan memiliki kewajiban untuk bersikap koperatif 

terhadap kakak asuh.Kakak asuh memiliki fungsi sebagai pengawas 

dari beswan yang bersangkutan. Kakak asuh memiliki tanggung 

jawab untuk mengevaluasi beswan, terutama perihal performa 

belajar, selama mendapatkan beasiswa 

 

Kakak asuh juga merupakan perwakilan Tim BeasiswaEL05 untuk 

beswan.Segala komunikasi antara Tim BeasiswaEL05 dan beswan 

dilakukan melalui kakak asuh.Selain itu kakak asuh juga memiliki 

tanggung jawab untuk menyalurkan beasiswa dari Tim 

BeasiswaEL05 kepada beswan.Selain fungsi formal diatas, kakak 

asuh juga diharapkan dapat memelihara semangat belajar beswan 

selama menjalani beasiswa, bahkan kakak asuh bertanggung jawab 

melalukancoaching kepada beswan jika diperlukan. Dengan 

demikian diharapkan terjalin hubungan kekeluargaan antara para 

beswan dan kakak asuh khususnya dan Tim BeasiswaEL05 umumnya  
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Evaluasi dan Kontrol 

Tim BeasiswaEL05 akan melakukan evaluasi dan kontrol kepada 

beswan selama mendapatkan beasiswa. Evalusi dan kontrol ini 

berfungsi agar program Beasiswa EL05 dapat berjalan sebagaimana 

mestinya.Evaluasi dilakukan utamanya terhadap performa belajar 

dari beswan.Evaluasi dan kontrol dilakukan setiap pembagian report 

belajara beswan, baik tengah semester maupun akhir semester. 

 

Evaluasi dilakukan dengan rujukan nilai raport semester, prestasi 

kokurkuler, dan keaktifan berorganisasi.Selain itu dilakukan 

wawancara setelah semester pertama pemberian beasiswa untuk 

berdiskusi mengenai pencapaian akademik pada semester 

sebelumnya sehingga diperoleh gambaran yang lengkap perihal 

kemajuan atau kemunduran prestasi beswan.Evaluasi dan kontrol 

langsung dilakukan oleh kakak asuh. 

 

Selain itu terdapat beberapa kondisi dimana BeasiswaEL05 akan 

dihentikan. Kondisi tersebut adalah : 

1. Beswan tidak terdaftar lagi sebagai murid kelas XII SMA yang 

bersangkutan 

2. Nilai rata-rata di laporan hasil belajar lebih kecil dari 7 (skala 10) 

untuk semua pelajaran. 

3. Selama dua bulan berturut-turut tidak berkomunikasi dengan 

Tim BeasiswaEL05 yang diwakili oleh kakak asuh 
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Jangka Waktu 

BeasiswaEL05 diberikan selama siswa menjalani kelas XII SMA 

selama 1 tahun ajaran atau 2 semester. Untuk beswan yang 

beasiswanya diteruskan ke jenjang perguruan tinggi, makanya 

lamaanya beasiswa adalah selama 1 tahun ajaran atau 2 semester di 

tingkat pertama. 

 

Agenda BeasiswaEL05 selama satu tahun dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

No Aktifitas Waktu 

1 Seleksi   

  Talent Scouting - 

  Melengkapi kelengkapan Persyaratan - 

  Proses Seleksi - 

  Tanda Tangan Kontrak - 

      

2 Bulan Pertama Beasiswa - 

    
 3 Evaluasi    

  Evaluasi Tengah Semester I - 

  Evaluasi Akhir Semester - 

  Evaluasi Tengah Semester II - 

  Evaluasi Akhir - 

      

4 Bulan Terakhir Beasiswa - 
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Jadwal program beasiswaEL05 disesuaikan dengan jadwal 

permulaan dan akhir setiap semester calon beswan. 
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Penggalangan Dana 

Dalam melakukan kegiatannyaBeasiswaEL05didanai oleh 

sumbangan sukarela yang tidak mengikat.Sumbangan sukarela ini 

secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu sumbangan tetap dan 

sumbangan tidak tetap. 

 

1. Sumbangan Tetap 

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Beasiswa EL05 

merupakan bagian dari program EL05Foundation, oleh karena itu 

segala kegiatan Beasiswa EL05 utamanya di-sponsori oleh  

EL05Foundation. Sumbangan tetap adalah sumbangan rutin dari 

seluruh anggota EL05Foundation yang merupakan Alumni Teknik 

Elektro, Teknik Telekominikasi dan Teknik Tenaga Elektrik Institut 

Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2005.Sumbangan tetap ini 

diharapkan dilaksanakan rutin setiap bulan. 

 

2. Sumbangan Tidak Tetap 

Sumbangan tidak tetap merupakan sumbangan dari pihak mana 

saja, baik dari anggota EL05Foundation maupun bukan dari anggota 

EL05Foundation selama tidak mengikat dan tidak melanggar hukum 

dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Donasi tersebut akan dihimpun kedalam dua rekening bank dan 

setiap bulannya akan dilaporkan kepada seluruh donator. Demi 

kenyamanan bersama, penyaluran donasi dilaksanakan berdasarkan 
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prosedur yang berlaku.Ketentuan umum dan prosedur pennyaluran 

donasi dapat dilihat pada bagian lampiran. 

 

Berikut rekening resmi dari BeasiswaEL05 : 

Bank Mandiri 

a.n. Aulia Hamdani Feizal 

No Rek. 131 00 0783045 0 

Atau 

Bank BCA 

a.n.Novena Ami Soetharyo/Oskar Rahardian Pramudya 

No. Rek. 2821 4933 41 

NB : BeasiswaEL05 tidak melayani penerimaan donasi selain dari 

kedua rekening diatas 

 

Kontak 

Untuk menghubungi BeasiswaEL05 dapat melalui 

Ahmad Fuad Bachtiar / Alissa Ully Ashar 
Organizing Comitee 
El05Foundation@gmail.com 
 

Penutup 

BeasiswaEL05 merupakan kegiatan yang turut membantu 

mewujudkan dunia pendidikan Indonesia yang lebih baik.Kami 

memahami bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia sangatlah 

kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan solusi yang 
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sederhan.Program beasiswa ini hanyalah sebuah kegiatan kecil, 

namun kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, kami dapat 

memberi anginsegarkepada seluruh insan dunia pendidikan 

Indonesia.  

 

Bukankah menyalakan sebatang lilin lebih baik dari mengutuk 

kegelapan? 

 

 

 


