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DONASI 1% 

1. Mengapa di UM diberlakukan Donasi 1%? Padahal universitas lain jarang sekali ada. 

 Jawab: Di UM termasuk paling murah, yakni satu persen dari 700.000. Perlu 

diketahui bahwasanya pada kampus lain bahkan 2% dan diwajibkan. Dikarenakan 

memang biaya operasional kegiatan organisasi Bidikmisi di setiap kampus tidak 

menggunakan dana dari kampus. 

2. Kapan jadwal Donasi 1%? 

Jawab: Jadwal Donasi 1% untuk periode 1 yaitu di bulan Maret dan periode 2 di 

bulan September. Tapi penarikan donasi dilakukan menyesuaikan dana Bidikmisi cair 

di awal peiode. 

3. Jika diberlakukan Donasi 1%, mengapa itu bersifat 'sunnah' sehingga   menyebabkan 

ketidakadilan antara mahasiswa penerima Bidikmisi yang berdonasi dan tidak 

berdonasi? 

Jawab: Karena dana Bidikmisi yang sudah masuk rekening menjadi hak sepenuhnya 

dari mahasiswa bersangkutan sehingga tidak ada dasar bagi Formadiksi UM untuk 

mewajibkannya. Namun kepada seluruh mahasiswa penerima Bidikmisi UM sangat 

dianjurkan untuk berpartisipasi dalam Donasi 1% ini. 

4. Jika Donasi 1% kembali ke mahasiswa penerima Bidikmisi, bagaimana dengan kegiatan 

yang diadakan tidak melibatkan seluruh mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan 

Bidikmisi? 

Jawab: Formadiksi UM telah mengupayakan agar semua kegiatan yang dilakukan 

dapat melibatkan seluruh mahasiswa penerima Bidikmisi. Perlu diketahui bahwa 

jumlah mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi di UM kurang lebih 

sebanyak 4000 sehingga tidak mungkin jika program kerja ataupun agenda yang ada 

dapat melibatkan semua mahasiswa penerima Bidikmisi. Namun kami ingin dan 

harapkan partisipasi aktif mahasiswa penerima Bidikmisi dalam seluruh kegiatan 

Formadiksi UM. 
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5. Terkait salah satu program dari Formadiksi UM, yakni donasi 1% Bagaimana 

teknis maupun alur untuk berpartisipasi dalam donasi 1% tersebut ? 

Jawab: Alur donasi 1% yaitu mahasiswa penerima Bidikmisi mengisi surat 

pernyataan bahwa bersedia dan sukarela berdonasi, kemudian pada perioede 1 

mahasiswa penerima Bidikmisi membayarkan uang donasi sebesar 

Rp7.000,00 6bulan = Rp42.000,00 yang dibayarkan kepada penanggung jawab 

jurusan dan akan diberikan bukti berupa kuitansi pembayaran donasi. 

6. Apakah Donasi 1% itu mahasiswa yang harus bayar sendiri secara manual 

(memberikan uang tunai) atau sudah dipotong otomatis dari tabungan di rekening?  

Jawab: Membayar secara manual kepada penanggung jawab jurusan. Silahkan 

mencari tahu siapa yang menjadi penanggung jawab jurusan Anda, agar lebih kenal. 

Namun untuk kepengurusan ini bisa di transfer ke rekening Formadiksi UM. 

7. Kemana saya harus membayar Donasi 1% ? 

Jawab: Pembayaran Donasi 1% dapat dibayarkan melalui Penanggung Jawab Jurusan 

atau Fakultas atau bisa juga langsung mellaui pengurus Formadiksi UM. 


