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HUMAS-UINRF-- Kali ini Bank Indonesia mengadakan kegiatan capacity building bagi generasi baru
indonesia Sumatera Selatan yang bertemakan "new generation for indonesia better future". Acara
ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari polsri, Dr. Mariska SE, MM, beliau sekretaris Jurusan
Administrasi Bisnis, dan perwakilan dari UIN Dr. Isnaini M.Pd Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan
Teknologi (Saintek) dan perwakilan dari UNSRI, Dr. Irwan setia budi Wakil Rektor 3. mereka semua
mempunyai harapan yg tinggi untuk para mahasiswa sebagai penerima beasiswa, perwakilan dari UIN
Raden fatah menyampaikan saat sambutan, "kalau bisa kuota untuk penerima beasiswa GenBI ini
ditambah, kami sangat mengapresiasi sekali dengan capacity building ini akan memberikan banyak nilai
positif bagi mahasiswa penerima sehingga akan memberikan banyak wawasan untuk lebih maju",
demikian kata Wakil Dekan 3 Saintek dalam sambutannya.
kata Wakil Rektor 3 UNSRI dalam sambutannya, "lebih menekan pada peningkatan sumber daya
manusia yg merupakn daya saing selain teknologi, semoga dengan adanya beasiswa ini akan menambah
peningkatan bagi adik-adik mahasiswa untuk lebih maju sebagai tantangan kedepan, sehingga melalui
capacity building ini akan memberikan nilai yg sangat positif dan kami dari UNSRI sangat
menghaturkan terimakasih kepada BI", katanya mengakhiri sambutannya,
tampak hadir juga yg mewakili Gubernur Sumatera Selatan, kepala dinas pendidikan Provinsi Sumatera
Selatan, Drs. Riza Pahlefi MM. mengatakan, "sangat mengapresiasi lagi kegiatan GenBI Sumatera
Selatan yang nantinya akan dilantik pengurus baru sehingga GenBI bisa mempunyai banyak Gagasan,
dan mempunyai jiwa Enterpreneur, network tunjukan jaringan, Berkarya harus ada peningkatan utk
dapat menunjukan karya, Inovasi selalu menciptakan ide-ide yg brilian.
Dalam sambuta nya kepala perwakilan BI sumatera selatan, dan secara angsung membuka pelantikan
capasity building GenBI Sumatera Selatan, Erwin Soeriadimadja, mengatakan, "sejak 2011 telah
memberikan beasiswa kepada beberapa perguruan tinggi lebih kurang 10 ribu mahasiswa dan
untuk memberikan atau penyaluran beasiswa kepada UNSRI, UIN Raden Fatah dan POLSRI, masingmasing 50 UIN Raden Fatah Palembang, POLSRI 50 dan UNSRI 75 orang. GenBI merupakan
sebagai generasi yg tangguh, ada 3 pesan khusus yaitu, berpikir positif forward looking, ada asa terus
bisa menjadikan agent of change dan asa terus digital mindset. sehingga para mahasiswa bisa
melangkah kedepan dengan lebih maju", kata nya.
kegiatan ini berlangsung di hotel the Zuri, transmart palembang. ( EH Prahum )
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