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WE CARE.
PEDULI MAHASISWA

Departemen Kesejahteraan Mahasiswa HIMATEKLA



Puji syukur kehadirat Allah ta’ala, Tuhan semesta alam 

yang senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya 

kepada seluruh umat manusia. 

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak 

yang turut mendukung kegiatan ini. 

Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua...

Amin
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Latar

Belakang.



Setiap mahasiswa yang masuk ITS terpilih melalui jalur seleksi yang ketat. 

Pastinya mereka mempunyai kemampuan yang memadai sehingga berhak kuliah di ITS. 

Namun, sering adanya kendala ekonomi yang dihadapi beberapa mahasiswa kurang 

mampu menjadi kendala mereka tidak fokus kuliah. Berbagai macam permasalahan 

misalnya tidak bisa membayar uang pangkal, terlambat membayar SPP dan lain-lain, 

menyebabkan mahasiswa biasanya memilih cuti untuk mencari pekerjaan. Mereka masih 

harus bekerja sampai larut malam agar tetap kuliah atau hanya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Oleh karena permasalahan tersebut, kami dari Departemen Kesejahteraan 

Mahasiswa ingin membantu mahasiswa yang terkendala finansial dengan mengajak 

dosen dan alumni Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknologi Kelautan untuk menunjang 

perkuliahan mahasiswa yang terkendala finansial dalam program WE CARE.    
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Deskripsi

Kegiatan



Tujuan Kegiatan :

Meningkatkan rasa kepedulian antar civitas akademika JurusanTeknik Kelautan terhadap 

sesama.

Penjelasan Kegiatan :

WE CARE. Bekerja sama dengan para dosen dan alumni dalam menghimpun dana baik 

untuk Dana Abadi, Beasiswa dan program Anak Asuh untuk membantu mahasiswa yang 

mempunyai masalah financial.

Pelaksanaan : 

WE CARE. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, karena kami menyediakan Form 

Online dan Form Offline. 
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Tata Cara 

Pelaksanaan
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• Form Online dapat diunduh melalui blog Himatekla yakni www.http://himatekla.wordpress.com

• Form Offline dapat diambil di Sekretariat Himatekla atau Ruang Tata Usaha Jurusan Teknik Kelautan 
FTK ITS

• Jika ingin melakukan transaksi melalui rekening, donansi dapat ditransfer ke:     

Bank : Bank BNI 46

Name : HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK KELAUTAN

Account Number : 241675661

• Konfirmasi jika telah melakukan transaksi melalui rekening ke : 

wilda P-50 L-28 /085731624494 atau Bondan P-51 L-29/ 085736788309 

http://www.http/himatekla.wordpress.com
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Macam

Donasi



Dana Abadi
Dana yang dialokasikan untuk peminjaman insidentil yang bertujuan 

untuk membantu Mahasiswa pada saat mengalami kendala financial 

dalam kondisi mendesak.



Beasiswa ini bisa diajukan mahasiswa setiap saat, artinya masuk dalam 

daftar waiting list. Waiting list ini difungsikan jika belum ada donatur yang 

akan membuka atau memberikan kesempatan beasiswa. 

Dengan prosedur pengajuan :

- Membuat surat permohonan ke Depkesma Himatekla dengan 

melampirkan ; 

•IPK terakhir (besarnya IPK tidak dibatasi)
•Copy slip gaji Orang Tua, Kartu keluarga, KTM dan KTP
•Curriculum vitae-daftar riwayat hidup 
•Keterangan sedang/tidak mendapatkan beasiswa dari instansi/perusahan 
apapun dan alasan pengajuan beasiswa 



Mahasiswa bisa mengajukan beasiswa ini saat donatur telah akan 

memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang kekurangan 

financial.

Dengan prosedur pengajuan :

- Membuat surat permohonan ke Depkesma Himatekla dengan 

melampirkan ;

•IPK minimal 3,00
•Telah menempuh 4 semester dibuktikan dengan lembar Transkrip tiap 
semester
•Copy slip gaji Orang Tua, Kartu kaluarga, KTM dan KTP
•Curriculum vitae-daftar riwayat hidup
•Keterangan sedang/tidak mendapatkan beasiswa dari instansi/perusahan 
apapun



Anak Asuh
Program peduli mahasiswa untuk dosen/alumni yang ingin mengasuh, 

membantu dan membiayai seluruh kebutuhan hidup dan biaya pedidikan 

seorang mahasiswa yang benar-benar sangat membutuhkan. Mahasiswa 

tersebut yang terpilih adalah mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan oleh dosen/alumni. 
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Tata Cara 

Peminjaman dan

Pengembalian Dana 

Abadi

U n t u k M a h a s i s w a



*Berkas yang harus dilengkapi sebagai Syarat Peminjaman 

adalah :

•menyerahkan fotocopy KTP & KTM

•membuat surat pernyataan tulis tangan dg format :
Nama 

NRP 

No HP  

Alamat Asli & Surabaya 

Nama Orang tua

No HP Orang tua

Pekerjaan Orang tua

Nominal Peminjaman 

Alasan Peminjaman (harus jelas dan logis)

Kesepakatan Pengembalian
TTD Aplikan & Kepala Departemen Kesma

Aplikan

Melengkapi
Syarat
Peminjaman*

Kesma
Himatekla

Survey kondisi
aplikan melalui

angkatan

Aplikan
menerima

pinjaman dari
Dana Abadi



Cara pengembalian dilakukan sesuai dengan kesepakatan

bersama antara aplikan dengan Kesma Himatekla yang telah

ditulis dalam surat pernyataan pada saat peminjaman.

Biasanya aplikan diberikan opsi untuk pengembalian bisa dicicil

Rp 100.000/bulan. Apabila aplikan tidak dapat menyanggupi

maka aplikan dapat mengembalikan sesuai dengan

kemampuan.

Jika sudah habis tempo dan aplikan belum sanggup untuk

melunasi, maka kami memberikan jangka waktu hingga aplikan

menempuh semester akhir dan akan lulus, untuk selanjutnya

akan ditindaklanjuti melalui birokrasi dan akan mempengaruhi

kelulusan aplikan.
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Tanggungjawab
Depkesma Donatur



Kami dari Depkesma akan bertanggungjawab atas donasi yang telah

disalurkan dengan cara:

- memberikan laporan keuangan+data mahasiswa penerima bantuan

beasiswa maupun peminjaman dana abadi tiap akhir semester kepada

masing-masing donatur melalui tiap-tiap email 

- Khusus bantuan ‘Anak Asuh’ kami turut membantu memonitoring

mahasiswa yang bersangkutan dalam perkuliahan



1Penutup



Demikian Proposal WE CARE.Peduli Mahasiswa ini kami buat. Semoga bisa 

memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan kami laksanakan. Dan dari 

kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atas rasa kepedulian 

antar civitas akademika JurusanTeknik Kelautan terhadap sesama.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung 

terselenggarakanya program kerja Kesejahteraan Mahasiswa Himatekla 2012-

2013 ini. Semoga Program Kerja ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. 

Dukungan  kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari seluruh pihak 

untuk dapat dijadikan acuan dan evaluasi kegiatan ini agar kedepannya program 

kerja ini dapat menjadi lebih baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jika ingin menghubungi kami dapat melalui :

Contact Person:

Wilda Rabitha Awalia ( 085731624494 ) 

Bondan Ranu ( 085736788309 )



1Lampiran



- PROPOSAL DAN FORM ONLINE WE CARE ‘ Peduli Mahasiswa’ bisa diunduh melalui blog 

Himatekla yakni; http:// himatekla.wordpress.com/program-peduli-mahasiswa/



CONTOH FORM OFFLINE

STATUS :  

DOSEN

ALUMNI

LAINYA  (___________________________)

MASUK TAHUN : ________________________

DATA PERSONAL

NAMA LENGKAP  : _______________________________________________________

ALAMAT : _______________________________________________________

_______________________________________________________

NO TELP / HP : _______________________________________________________

EMAIL : _______________________________________________________

KANTOR / INSTANSI :  ____________________________________________________

PEKERJAAN : ________________________________________________________

KESEDIAAN DONASI

MACAM DONASI :

Dana Abadi 

Beasiswa Kurang Mampu

Beasiswa Prestasi

Anak Asuh*



WAKTU :

6 bulan sekali

1 tahun sekali

Kondsional

Lainya (_________________________)

*ANAK ASUH

Mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

KESEPAKATAN :

saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi donatur  WE CARE-Peduli 

Mahasiswa Departemen Kesejahteraan Himatekla 2012-2013 dengan ikhlas 

memberikan uang sebesar ______________________________, semoga uang tersebut 

dapat digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. 

Surabaya,  ___________

Penanggung Jawab Donatur 

_________________                                                                        __________________


