PROGRAM BEASISWA JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S1)
TAHUN 2015
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia c.q. Deputi Bidang
Pengembangan Sumberdaya Manusia pada tahun anggaran 2015, bekerja sama dengan Institut Koperasi
Indonesia (IKOPIN), akan melaksanakan “Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Beasiswa Jenjang Pendidikan Strata satu (S-1) Tahun
2015” bagi 100 orang peserta yang berasal dari unsur pengurus, pengawas,
pengelola/karyawan/anggota koperasi serta UKM/UKM Potensial..
Adapun ketentuan dan persyaratan calon peserta serta tata cara pendaftaran meliputi persyaratan
umum dan persyaratan khusus sebagai berikut :
Persyaratan umum pendaftar:
a. lulusan SLTA atau sederajat, dinyatakan dengan menyerahkan fotocopy Ijasah (STTB) dan
SKHUN atau Daftar Nilai Ujian Nasional yang ditandasyahkan oleh kepala sekolah;
b. Usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat seleksi, dinyatakan dengan menyerahkan
fotocopy akte kelahiran atau surat kenal lahir;
c. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter;
d. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian;
e. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani (format terlampir);
f. Menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
g. Menyerahkan Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari
Kementerian/lembaga lain (APBN/APBD) yang ditandatangani di atas materai (format
terlampir);
h. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
i. Membuat dan menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk kembali bertugas dan mengabdi
pada koperasi setelah dinyatakan lulus dari Ikopin (format terlampir);
j. Mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh IKOPIN; dan
k. Menandatangani kontrak perjanjian dengan IKOPIN, jika dinyatakan lulus seleksi menjadi
mahasiswa Ikopin peserta program;
Untuk persyaratan khusus adalah:
a. Berasal dari Koperasi:
1. Berstatus sebagai pengawas, pengurus, pengelola, karyawan, dan atau anggota/keluarga
anggota koperasi
2. Diusulkan oleh pengurus koperasi
3. Mendapat rekomendasi dari SKPD (Dinas) yang menangani Koperasi dan UKM setempat

b. Berasal dari Masyarakat calon UKM dan/atau UKM Potensial:
1. Memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi Sarjana Wirausaha
2. Menyerahkan Rencana Usaha tertulis
3. Mendapatkan rekomendasi dari SKPD (Dinas) yang menangani Koperasi dan UKM setempat
Tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut:
a. Ambil formulir khusus pendaftaran mahasiswa baru “Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Beasiswa Tahun 2015” dengan
mengunduh pada website www.ikopin.ac.id
b. Isi dan lengkapi semua persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan.
c. Semua dokumen yang telah lengkap agar dimasukan ke dalam map berwarna kuning kemudian
diserahkan secara langsung ke kampus IKOPIN atau dikirim via pos ke alamat Kampus IKOPIN,
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor Jl. Raya Bandung – Sumedang Km.20,5 Kode Pos Bandung
40600 Jawa Barat paling lambat tanggal 14 Agustus 2015.
d. Tembusan/Salinan dokumen agar disampaikan atau dikirimkan pula kepada Deputi Menteri
Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM dengan alamat Jl. H.R. Rasuna
Said kav.. 3-5 Kuningan, Jakarta 12940

Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa
(1)

Selama mengikuti pendidikan setiap peserta program pengembangan kapasitas SDM KUKM
melalui beasiswa jenjang pendidikan Strata satu (S-1). berhak atas :
a. Mendapat program pendidikan dan pengajaran dari dosen yang berkualitas dan ahli pada
bidangnya;
b. Pembayaran atas seluruh biaya pendidikan, yang mencakup :
1) uang registrasi;
2) biaya kuliah sebanyak 142 Satuan Kredit Semester (SKS) sudah termasuk biaya ujian
tengah semester dan ujian akhir semester untuk SKS yang bersangkutan;
3) biaya penulisan dan pembimbing skripsi;
4) biaya laboratorium;
5) biaya pengembangan;
6) dana kemahasiswaan, perpustakaan, kartu mahasiswa dan Program Pengenalan
Akademik (PPA);
7) biaya wisuda

(2)

Kewajiban penerima beasiswa adalah :
a.
mematuhi tata tertib perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Ikopin;
b.
mengikuti seluruh proses belajar mengajar dengan sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab hingga seluruh kewajiban SKS terpenuhi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.
sanggup menanggung biaya hidup dan biaya lainnya selama masa perkuliahan,
menanggung biaya transportasi dari tempat asal ke lokasi Ikopin pergi dan pulang;
d.
mematuhi aturan kontrak dengan Koperasi yang mengirim;
e.
jika lulus, memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1)
untuk peserta yang berasal dari komunitas koperasi, dan jika Koperasi yang mengirim
tidak dapat menerima kembali pada posisi sebagaimana ia ditugaskan untuk
menempuh kuliah di Ikopin, maka yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk

f.
g.

h.
i.
j.
k.

bekerja pada koperasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM pemberi
rekomendasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berurutan.
2)
untuk peserta yang berasal dari calon UKM dan UKM potensial, memiliki kewajiban
untuk berwirausaha.
bersedia menerima sanksi apabila terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan, baik oleh IKOPIN maupun oleh pihak pengusul atau pemberi rekomendasi;
peserta program yang tidak lulus dalam menempuh ujian suatu mata kuliah tertentu dan
atau mengulang matakuliah, seluruh biaya ujian susulan dan atau ujian perbaikan menjadi
tanggung jawab masing-masing peserta;
Menjaga nama baik, Ikopin lembaga pemberi rekomendasi;
Menandatangani dokumen perjanjian kepesertaan program;
Mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi belajar terbaik;
Apabila peserta tidak dapat menyelesaikan studi karena mengundurkan diri atau drop out,
maka peserta wajib mengembalikan seluruh biaya sebesar bantuan yang telah dikeluarkan
selama mengikuti pendidikan ke kas negara.

.
Sanksi
(1) Penerima program Beasiswa yang tidak menggunakan dana beasiswa sebagaimana ketentuan yang
ditetapkan, akan dikenakan sanksi berupa pengembalian uang sejumlah yang diterimakan kepada
kas Negara dan untuk selanjutnya tidak berhak untuk mendapat beasiswa serupa pada tahun
berikutnya.
(2) penerima beasiswa yang tidak menyelesaikan proses belajar, wajib membayar ganti rugi sebesar
biaya yang telah dikeluarkan;
(3) penerima beasiswa yang telah lulus namun tidak menjadi wirausaha dan atau tidak bersedia
ditempatkan, dan atau tidak mau bekerja pada koperasi yang ditunjuk oleh pemberi rekomendasi,
wajib membayar ganti rugi sebesar dua kali lipat biaya yang telah dikeluarkan;
Informasi lanjut dapat diakses di www.ikopin.ac.id atau FB : Humas Ikopin atau kontak ke 0815.600.4462
atau 0815.63.815815 atau 0812.2121.939.

Kotak ini diisi oleh petugas pendaftaran IKOPIN

INSTITUT KOPERASI INDONESIA
CALON MAHASISWA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH MELALUI BEASISWA JENJANG
PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1) TAHUN 2015

FORMULIR PENDAFTARAN

No. Formulir

Tanggal Pendaftaran
Kode Peserta

01 Koperasi
02 UKM

IDENTITAS
1. Nama Lengkap
2. Jenis kelamin

1 = Laki-laki

2. = Perempuan

3. Tempat Lahir Kab/Kota
Tanggal lahir
1 = Islam

4. A g a m a

2. Katholik 3. Protestan

4. Budha

5. Hindu

6. Lainnya

5. Alamat (sesuai KTP)
- Kab/Kota*)
- Propinsi & Kode Pos
Th. lulus

6. Asal Sekolah (SLTA)
7. No Hp. / Telp.
8. Alamat Email
9. Prestasi non akademik

1. ..................................................................................................... Tahun : ..........

(mis: Seni, Olah Raga, dll)

2. ..................................................................................................... Tahun : ..........
3. ..................................................................................................... Tahun : ..........

UTUSAN LEMBAGA (KOPERASI / UKM )
10. Nama lembaga
11. Alamat
- Kab/Kota*)
- Propinsi & Kode Pos

12. Nomor Telpon
13. Nomor Fax
14. Alamat Email Lembaga
15. Website Lembaga
16. Nama Kontak Personal
- Jabatan
- Nomor Hp
..................., ………………… 2015
Pendaftar/Calon Mahasiswa,
Photo
3x4
_____________________________
Nama Lengkap
*)

Coret yang tidak perlu

Kolom pemeriksaan kelengkapan persyaratan (Diisi oleh petugas pendaftaran IKOPIN)
Surat Rekomendasi dari
SKPD (Dinas) Prov/DI,
Kab/Kota

Daftar Riwayat
Hidup

Catatan :

FC.
STTB

FC.
SKHUN

FC.
Raport SLTA

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima
Bantuan Beasiswa dari Kementerian/Lembaga
Lain (APBN/APBD)

Akte
Kelahiran

Photo
2x3 (1) & 3x4 1)

Surat Pernyataan bersedia
kembali mengabdi

Kelakuan Baik
dari Kepolisian

Prestasi-prestasi
(bukti sertifikat, dsb)

Ket. Sehat
dari Dokter

Foto Copy
KTP

Proposal Usaha
(Khusus UKM)

Rute Perjalanan Menuju Kampus Ikopin :
1. Jika perjalanan menggunakan pesawat terbang
a. Pesawat terbang dari tempat asal menuju/mendarat di:
1) Jika mendarat/landing di bandara Soekarno Hatta (Cengkareng), selanjutnya naik shuttle bus
(bus bandara) “PRIMAJASA” menuju Bandung. Dari Pool Bus PRIMAJASA di Bandung (Terminal
Batununggal) menuju Ikopin Bandung, lihat point b.
2) Jika mendarat/landing di bandara Husen Sastranegara (Bandung), selanjutnya naik taxi
ongkosnya Rp. 100.000 – Rp 150.000. Perjalanan melalui tol sekitar 45 menit.
b. Untuk menuju IKOPIN (dari terminal Batununggal), kami sarankan untuk menggunakan taxi
(sekalipun menggunakan bus atau angkutan kota juga dapat dilakukan) Jika naik taxi ongkosnya Rp
75.000 – Rp 100.000. Perjalanan dapat melalui tol sekitar 20 menit atau jalan biasa (bukan tol)
sekitar 45 menit.
2. Dari Jakarta menuju Ikopin
a. Bus antar kota jurusan Jakarta-Bandung, naik dari terminal Kampung Rambutan (atau Pulo
Gadung/Pulo Gebang atau Lebak Bulus atau Bekasi) berhenti di terminal Leuwi Panjang Bandung.
Dari depan terminal leuwi panjang naik bus kota jurusan Elang – Jatinangor, lalu turun didepan
kampus IKOPIN. Ongkos bus kota diperkirakan Rp. 8.000. Dari terminal Leuwi Panjang ke Ikopin
sekitar 2 jam.
b. Bus antar kota jurusan Jakarta-Banjar atau Jakarta-Tasikmalaya berhenti di akhir jalan tol Purbaleunyi
(cileunyi) tepat di depan RS AMC-Cileunyi, lalu naik angkutan kota ke terminal Cileunyi (ongkos Rp.
1.000) kemudian lanjut berganti angkot ke Ikopin (ongkos Rp 2.000). Dari Cileunyi ke Ikopin sekitar
20 menit. Akan lebih praktis jika menggunakan Ojek dengan ongkos sekitar Rp. 10.000,- dan waktu
tempuh sekitar 5 menit.
3. Dari Surabaya atau Semarang atau Yogyakarta menuju Ikopin
a. Jika menggunakan kereta api kelas Bisnis/Eksekutif berhenti di stasiun Bandung. Selanjutnya dari
stasiun Bandung ke kampus Ikopin, dapat dilakukan dengan 2 alternatif :
1) Jika naik taxi ongkosnya Rp 100.000 – Rp 150.000 sekitar 1 jam.
2) Jika naik bus kota, naik arah jurusan Cicaheum (ongkos Rp 4.000), lalu naik angkutan kota ke
jurusan Cileunyi (ongkos Rp 8.000), lalu naik angkutan kota ke Ikopin (ongkos Rp 2.000).
Diperkirakan 1,5 jam.
b. Jika menggunakan kereta api kelas Ekonomi berhenti di stasiun Kiara Condong. Selanjutnya dari
stasiun Kiara Condong ke kampus Ikopin, dapat dilakukan dengan 2 alternatif :
1) Jika naik taxi ongkosnya Rp 75.000 – Rp 100.000 sekitar 45 menit.
2) Jika naik naik angkutan kota ke jurusan Cibiru (ongkos Rp 5.000), lalu naik angkutan kota ke
Ikopin (ongkos Rp 3.000) sekitar 1 jam.
c. Jika menggunakan bus
1) Apabila rutenya melewati Cirebon lalu Sumedang, maka dapat langsung berhenti di depan
kampus Ikopin.
2) Apabila rutenya melewati Banjar lalu Tasikmalaya, maka berhenti di Cileunyi, lalu naik angkutan
kota ke terminal Cileunyi (ongkos Rp. 1.000) kemudian lanjut berganti angkot ke Ikopin (ongkos
Rp 2.000). Dari Cileunyi ke Ikopin sekitar 20 menit. Akan lebih praktis jika menggunakan Ojek
dengan ongkos sekitar Rp. 10.000,- sekitar 5 menit.
Jatinangor, Juni 2015

*)

KOP SURAT KOPERASI (HARUS ASLI)

Kepada Yth.
Wakil Rektor I IKOPIN
D/a. Kampus IKOPIN
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor Bandung 40600
Telepon & Fax (022) 7796033
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: _____________________________________________________________
Koperasi
: _____________________________________________________________
Jabatan
: _____________________________________________________________
Alamar Rumah
: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Telepon / HP
: _____________________________________________________________
Alamat Koperasi
: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Telepon / HP
: _____________________________________________________________
Setelah membaca dan memahami ketentuan mengenai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Melalui Beasiswa Tahun 2015, dengan ini mengajukan
permohonan untuk dapat mengikuti program termaksud. Adapun data calon peserta yang kami
ajukan adalah sebagai berikut :
1.

Nama Lengkap

: ______________________________________________

2.

Jenis Kelamin

: ______________________________________________

3.

Tempat dan tanggal lahir

: ______________________________________________

4.

Agama

: ______________________________________________

5.

Status di Koperasi

: ______________________________________________

6.

Asal (Lulusan) Sekolah

: ______________________________________________

7.

Alamat Koperasi

: ______________________________________________
________________ kode pos _____________________

10. Nomor Telepon Koperasi
Ditulis Dgn. Kode Area)
11. Nomor HP Calon Peserta

:

12. Nama Orang Tua/ Wali

: ______________________________________________

13. Alamat Calon Peserta

: ______________________________________________

14. Nomor Telepon / HP
Orang Tua

: ______________________________________________

______________________________________________

: ______________________________________________

Demikian usulan nama calon mahasiswa penerima beasiswa, atas perhatian dan kerjasama yang
baik dihaturkan terima kasih.
Mengetahui,
** )
Dinas Koperasi
...............................

................, (Max 14 Agustus) 2015

(____________________________)
Nama jelas, Ttd dan stempel

(____________________________)
Nama jelas, Ttd dan stempel

*) Contoh Form Rekomendasi
**) Cap dan tanda tangan asli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curiculum Vitae
I.

DATA PRIBADI
Nama Lengkap

:
:

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Alamat (sesuai KTP)

:
:
:
:

Telepon / HP

:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

E-mail

:

___________________________________________________________

Status pada
Koperasi/UKM/ Pontren

:

___________________________________________________________

Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan

II.

PENDIDIKAN FORMAL
1. SD lulus tahun ________ di ______________________________________________________
2. SLTP lulus tahun ______ di ______________________________________________________
3. SLTA lulus tahun ______ di ______________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________

III.

PENDIDIKAN NON FORMAL/KURSUS/PELATIHAN
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________

IV.

PENGALAMAN DALAM ORGANISASI
1) _____________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________

V.

LAIN-LAIN (prestasi yang ada sertifikat, piala, penghargaan atau lain-lain)
1) _____________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________
____________, _______________ 2015
Hormat Saya,

_____________________________
Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN UNTUK YANG BERASAL DARI KOPERASI

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK BERTUGAS PADA KOPERASI
SETELAH SELESAI STUDI
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

_______________________________________________________

Alamat (sesuai KTP)

:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________Propinsi ____________________________

Utusan Koperasi

:

_______________________________________________________

Alamat Koperasi

:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________Propinsi ____________________________

Dengan ini menyatakan bahwa setelah saya dinyatakan lulus/menyelesaikan studi di Institut Koperasi
Indonesia (IKOPIN) yang difasilitasi “Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Beasiswa Tahun 2015” saya bersedia kembali bertugas dan
mengabdi pada koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dan jika koperasi yang mengirim
tidak dapat menerima kembali pada posisi sebagaimana saya ditugaskan maka saya bersedia untuk bekerja
pada koperasi yang ditunjuk oleh SKPD (Dinas) Provinsi/DI dan atau SKPD (Dinas) Kabupaten/Kota
pemberi rekomendasi dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan sadar dan tidak
ada paksaan dari siapapun.
___________, ___________________ 2015
Yang Membuat Pernyataan,
Mengetahui,
Pengurus Koperasi
Materai
6.000,-

(_____________________)
Nama Jelas, ttd & Stempel

(____________________________)
Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN UNTUK YANG BERASAL DARI UKM/UKM POTENSIAL

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK BERWIRAUSAHA
SETELAH SELESAI STUDI
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

_______________________________________________________

Alamat (sesuai KTP)

:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________Propinsi ____________________________

Utusan UKM

:

_______________________________________________________

Alamat UKM

:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________Propinsi ____________________________

Dengan ini menyatakan bahwa setelah saya dinyatakan lulus/menyelesaikan studi di Institut Koperasi
Indonesia (IKOPIN) yang difasilitasi “Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Beasiswa Tahun 2015” saya akan memenuhi kewajiban saya
untuk berwirausaha.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan sadar dan tidak
ada paksaan dari siapapun.
___________, ___________________ 2015
Yang Membuat Pernyataan,
Mengetahui,
Dinas Koperasi ___________
Materai
6.000,-

(_____________________)
Nama Jelas, ttd & Stempel

(____________________________)
Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa

: ___________________________________________________________________

Alamat (sesuai KTP)

: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________Propinsi _______________________________________

Utusan Kop/UKM

: ___________________________________________________________________

Alamat Kop/UKM

: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________Propinsi _______________________________________

Nama Pengurus/Ortu/Wali

: ___________________________________________________________________

Alamat Pengurus/Ortu/Wali

: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________Propinsi _______________________________________

Sebagai mahasiswa penerima Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah Melalui Beasiswa Tahun 2015 Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), dengan ini menyatakan :
a. Sanggup memenuhi tata tertib Perkuliahan di Ikopin
b. Sanggup mengikuti proses belajar mengajar dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
c. Sanggup menanggung biaya perkuliahan dan ujian jika mengulang mata kuliah dan atau mengikuti ujian di luar
pelaksanaan ujian yang terjadwal.
d. Sanggup membiayai biaya hidup selama kuliah, seperti biaya pemondokan, biaya hidup sehari-hari, biaya
kesehatan, dan menanggung biaya transfortasi dari tempat asal ke lokasi kampus Ikopin dan sebaliknya.
e. Sanggup membiayai kegiatan Praktek Lapang, penelitian skripsi, biaya pembuatan ijasah, pembelian buku yang
diperlukan, dan penggandaan atau foto copy materi kuliah,
f.

Bersedia menerima sanksi apabila terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik oleh
penyelenggara pendidikan maupun oleh pihak pengirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Sanggup mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan, jika tidak dapat menyelesaikan
pendidikan, mengundurkan diri atau mendapatkan sanksi dikeluarkan (DO) oleh Ikopin.
Demikian pernyataan ini saya buat dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Menyetujui :
Pengurus / Orang tua / Wali *)

Jatinangor, _______________ 2015
Yang membuat Pernyataan,
Materai
Rp
6.000,-

( . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . )
Nama jelas, ttd & stempel
Catatan :
1. Dibuat rangkap 2 (dua)
 1 lembar untuk Mahasiswa ybs.
 1 lembar diserahkan ke bagian Akademik Ikopin
2. Ketentuan penandatangan yang menyetujui adalah :
 Pengurus Koperasi jika rekomendasinya dari koperasi
 Orang tua jika rekomendasi UKM

( . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . )
Nama jelas

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN BEASISWA
DARI KEMENTERIAN DAN ATAU LEMBAGA LAIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

: _________________________________________________________

Alamat (sesuai KTP)

: _________________________________________________________
_________________________________________________________

Utusan Kop/UKM

: _________________________________________________________

Alamat Kop/UKM

: _________________________________________________________
_________________________________________________________

Dengan ini menyatakan, bahwa hingga saat ini saya tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari
kementerian dan atau lembaga lain yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika terbukti saya membuat pernyataan yang
tidak sebenarnya, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jatinangor, ________________ 2015
Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000,-

_____________________________
Nama Jelas

