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PENGT}MTIMAN
BEASISWA STIKOI}T YOS SUDARSO

SEKOLAH TINccI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO pUnWOXBnfO mernberi kesempatan

kepada mahasiswa STIKOM YOS SUDARSO untuk dapat menjadi calon dan penerima Beasiswa

Beasiswa STIKOM YOS SUDARSO dibuka setiap tahun pada Semester Gasal.

Infcmrasi mengefiEi prcses dan pensyarafan pendaftaran cal,on adalah se@ai berikut:

.d Jadwal Pendafbran den pengiriman berkas a

Pendaftarantanggal 13 Desember 202A - 14 Januari 2021 melalui link pendaftaran

https ://bit. lylbeasiswastikom

B. Kuota dan Harga Saturn
l- Kuola Caton Penerima

a. Bagi Malrasiswa dari Keluarga yang kurang Mampu dan Berprestasi sebanyak 10 orang

b, Bagi MahasiswayangBerprestasi sebanyak 2 orang.

2. Besamya harga satuan Beassiswa sebagai berikut :
a. Bagi mahasiswa jenjang 51 sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per

bulan/mahasiswa,
b. Bagi mahasrswa jenjans D3 sebesar Rp. 3O0.@0 (tiga nafir ribu nrpiah) pr

bulan/matrasiswa.

C Waktu
Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif selama 2 (dua) semester atau 1 tahun dan bisa
mengajukan kembali untuk tatrun berikutnya.

D. Pereyaratan
l- Umum

a) Beasiswa diberikafl kepada mahasiswa :

i. Jenjang 51, setinggi-tingginya pada semester V,
ii.Jenjang Diploma ltr, setinggi * tingginya pada semester III.

b) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif STIKOM YOS SUDARSO Purwokerto.

. c) Mahasiswa regisfrasi secara terus menerus tanpa cuti/semester tertinggal sampai
dengan semester berjalan.

d) Tidak sedangmanerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Iain
e) Melakukan pendaftaran secara online

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut, harus mengajukan permohonan tertulis
ke@ Kefira SflKO&{ YOS SUDARSO ltrwokerb melalui Koondinatror Unit Pela5ranan

Beasiswa Mahasiswa/UPMB, dengan meng-uploed be*as sebagai berikut :

. a- FdocopyKnfirlhdalv{ahasiswa{KTM)fuIkrhRencanaSfidi(KRs)sebapihrktima}rasiswa' aktif
b. Fotocopy Kartu TandaPenduduk (KTP)
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
d. FolocqpyTranslripNit€i IPK taafuir
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e. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester I hingga terakhir (pada waktu proses
pengajuan)

Fotocopy bukti pembayaran terakhir
Fotocopy piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko-kulikuler dan/atau
ekstra kurikuler fiika ada)
Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari
sumber lainnya.

7. Khusus

a. Bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampudan berprestasi

1.) Nilai IPK rninimal 3,00 untuk semua program studi r
2.) Bersedia aktif dalam kegiatan dikampus

3.)Tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan :

r Surat Keterangan tidak Mampu dari kelurahan setempat, dan telah

dilegalisir oleh pihak kecamatan

. Surat Keterangan Penghasilan Orangtua dari kelurahan setempat, dan

telah dilegalisir oleh pihak kecamatan

r Fotocopy rekening Listrik bulan terakhir {apabila ada aliran listrik)

atau bukti plmbayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari

instansi terkait-
b. Bagi Mahasiswa yang Berprestasi

1.) Nilai lPKminimal 3,50 untuk semua program studi

2.) Aktif dalam kegiatan kampus

H. ContactPerson
Yosita Lianawati - 0855a6e9a5'6E O82|L$45954G
Carolina Ety - O85747L13339

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Purwokerto 8 Desember 2020
Hormat kami,
Sekretaris

Beasiswa Mahasiswa (UPBM)
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g.

h.

Koordinator


