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Tokoh Pengusaha Terkemuka Adikoeosoemo Hadirkan Beasiswa 
Pascasarjana Pertama di SMU untuk Mahasiswa Indonesia  

 
Jakarta, 18 Mei 2022 (Rabu) – Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur PT AKR 

Corporindo Tbk, sebuah perusahaan publik di bidang logistik dan rantai pasokan yang 

bergerak di sektor perminyakan, distribusi bahan kimia, dan energi di Indonesia, telah 

menyumbangkan dana sebesar S$630.000 untuk menyelenggarakan program Beasiswa 

Pascasarjana Haryanto Adikoesoemo (Haryanto Adikoesoemo Postgraduate Scholarship) 

di Singapore Management University (“SMU”). Beasiswa ini bertujuan untuk memotivasi 

mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi pascasarjana mereka di bidang inovasi, 

modal manusia dan transformasi bisnis di SMU, mendorong mereka untuk meraih pencapaian 

akademik yang lebih tinggi, serta memberikan pengakuan yang sesuai dengan prestasi 

mereka. 

 

Haryanto Adikoesoemo, yang merupakan anggota SMU International Advisory Council di 

Indonesia, mengatakan, “Saya senang dapat memperluas kemitraan saya bersama SMU 

melalui beasiswa pascasarjana ini. Bersama-sama, kita bisa membangun generasi pemimpin 

yang inovatif dengan semangat keusahawanan. Saya berharap kontribusi ini mampu 

mendukung mereka yang memiliki tekad untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. 

Saya sangat yakin bahwa program beasiswa ini akan membantu menginspirasi dan 

mengembangkan keahlian yang dibutuhkan oleh kaum profesional berbakat untuk menjadi 

pemimpin di bidang teknologi, kewirausahaan, dan inovasi. Saya juga berharap ketika mereka 

kembali ke tanah air, para mahasiswa tersebut dapat berkontribusi kembali terhadap 

pembangunan ekonomi nasional.” 

 

Associate Professor Themin Suwardy, Associate Provost (Postgraduate Professional 

Education) SMU mengatakan, “Setiap tahun, kami melihat begitu banyak mahasiswa 

Indonesia yang berminat untuk menempuh pendidikan pascasarjana di universitas kami. 

Sayangnya, karena keterbatasan keuangan, tidak semua orang dapat mengikuti program 

profesional di SMU. Kontribusi ini akan memberikan dukungan berarti bagi pelajar Indonesia 

untuk mewujudkan mimpi mereka. Beasiswa ini juga menjadi program beasiswa pertama 

yang dibuka khusus bagi mahasiswa pascasarjana Indonesia yang menempuh studi mereka 

di SMU. Hal ini mencerminkan keyakinan kuat Haryanto Adikoesoemo terhadap program-

program kami.” 

 

Dimulai pada Tahun Akademik 2022/2023, sebanyak tiga beasiswa baru akan diberikan 

setiap tahunnya selama periode tiga tahun. Setiap beasiswa ditujukan untuk satu orang 

mahasiswa Indonesia yang terdaftar di program pascasarjana berikut (untuk informasi lebih 

lanjut, lihat Lampiran A): 

● Master of Science in Innovation, Lee Kong Chian School of Business 

● Master of Human Capital Leadership, Lee Kong Chian School of Business 
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● Master of IT in Business, School of Computing and Information Systems 

 

Masing-masing penerima beasiswa akan menerima bantuan keuangan sebesar S$70,000 

untuk memenuhi kebutuhan biaya perkuliahan tahunan penerima dan/atau biaya terkait studi 

lainnya serta biaya hidup di Singapura yang berlaku selama masa studi mereka di SMU. 

 

Pelamar beasiswa harus terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana penuh waktu baru di 

SMU yang berkewarganegaraan Indonesia. Kandidat juga harus mampu menunjukkan 

prestasi akademik yang baik dan niat untuk kembali ke Indonesia dalam kurun waktu dua 

tahun setelah kelulusan mereka dari SMU. 

 

Tim Admisi SMU akan mengunjungi kota Bandung dan Jakarta pada tanggal 19 hingga 21 

Mei untuk bertemu langsung dengan para sarjana dan mengadakan roadshow pascasarjana 

pertama sejak mulainya pandemi COVID-19. Beragam sesi akan tersedia bagi calon 

mahasiswa dari Indonesia yang berencana menempuh pendidikan sarjana dan/atau 

pascasarjana di SMU. Jika berminat, Anda dapat mengunjungi Courtyard by Marriott Bandung 

pada tanggal 19 Mei, Pullman Thamrin CBD pada tanggal 20 Mei, atau Pullman Central Park 

Jakarta pada tanggal 21 Mei. 

 

 

*** SELESAI *** 
 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 
 
Teo Chang Ching (Mr)  
Senior Assistant Director 
Office of Corporate 
Communications & Marketing  
DID: +65 6828 0451  
Email: ccteo@smu.edu.sg 
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Tentang Singapore Management University  

Singapore Management University (SMU) adalah sebuah universitas terkemuka di Asia 

dengan fasilitas penelitian kelas dunia dan metode pengajaran unik yang diakui secara 

internasional. Didirikan pada tahun 2000, misi SMU adalah untuk menghasilkan penelitian 

terdepan dengan dampak global dan menghasilkan pemimpin berpandangan luas, kreatif, dan 

berjiwa kewirausahaan yang siap untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi berbasis 

pengetahuan. SMU dikenal akan pendekatan pembelajarannya yang interaktif, kolaboratif, 

dan berbasis proyek. 

 

SMU memiliki lebih dari 12.000 mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang tersebar di enam 

sekolah: School of Accountancy, Lee Kong Chian School of Business, School of Economics, 

School of Computing and Information Systems, Yong Pung How School of Law, dan School 

of Social Sciences. SMU menawarkan berbagai  program gelar sarjana, master, dan PhD 

dalam beragam disiplin ilmu yang terkait dengan enam sekolah tersebut, serta kombinasi 

multidisiplin yang menggabungkan beraneka ragam ilmu. 

 

SMU berfokus pada beragam penelitian yang dilakukan secara ketat, berdampak tinggi, dan 

dengan pendekatan multi-disiplin yang membahas isu-isu Asia yang memiliki relevansi global. 

Anggota fakultas SMU berkolaborasi dengan peneliti internasional terkemuka dan universitas 

dari seluruh dunia, serta mitra di komunitas bisnis dan sektor publik. SMU memiliki kampus 

modern yang terletak di jantung kota Singapura yang memudahkan terjalinnya hubungan 

yang strategis dengan pelaku bisnis, lembaga pemerintahan, dan masyarakat luas. 

www.smu.edu.sg 

 

Tentang SMU International Advisory Council in Indonesia 

Didirikan pada tahun 2018, SMU International Advisory Council in Indonesia berupaya untuk 

membangun, memperkuat, dan memperdalam kolaborasi dan keterlibatan SMU dengan 

pemerintah serta komunitas akademik dan bisnis di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, 

SMU International Advisory Council berkolaborasi dan melibatkan para mitra dan alumni SMU 

untuk menjangkau perusahaan-perusahaan dan mengembangkan komunitas SMU di 

berbagai negara. SMU International Advisory Council juga menyediakan platform untuk 

mewadahi kerja sama aktif antara alumni luar negeri SMU, mahasiswa internasional, dan 

komunitas bisnis serta akademisi setempat. 

  

http://www.smu.edu.sg/
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Lampiran A 
 
Master of Science in Innovation, Lee Kong Chian School of Business 

MSc in Innovation merupakan satu-satunya program SMU yang berfokus pada kawasan Asia 

dan dirancang untuk mengajarkan para mahasiswa untuk berpikir dan bertindak layaknya 

seorang inovator dan usahawan. Program ini ditujukan bagi para manajer bisnis, pelaku seni 

kreatif, teknisi, pengusaha, dan praktisi yang ingin memajukan bidang mereka masing-

masing. 

 

Master of Human Capital Leadership, Lee Kong Chian School of Business 

Program MHCL SMU membekali Anda untuk menjadi salah satu pemimpin sumber daya 

manusia yang paling dicari di Asia dan kawasan lainnya. Kurikulum dalam program ini memiliki 

dasar bisnis yang kuat setara MBA dengan penekanan pada penelitian dan penerapan solusi 

berbasis bukti. 

 

Master of IT in Business, School of Computing and Information Systems 

Master of IT in Business (MITB) adalah program yang relevan dengan industri, bersifat ketat 

dan holistik, dan berbasis pengalaman. Kurikulum dalam program ini teknologi dalam konteks 

bisnis dan menyeimbangkannya dengan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan 

komunikasi. Dalam program yang berpusat pada teknologi informasi bisnis ini, para calon 

mahasiswa dapat memilih satu dari empat jurusan: Analisis (Analytics), Kecerdasan Buatan 

(Artificial Intelligence), Transformasi Digital (Digital Transformation), dan Teknologi & Analisis 

Keuangan (Financial Technology & Analytics). Semua jurusan tersebut akan membekali 

mereka dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat mengubah dunia baik saat ini 

maupun di masa depan. 

https://masters.smu.edu.sg/ 

https://masters.smu.edu.sg/

