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PROGRAM BEASISWA AKBP-STIE”KBP” 

TAHUN AKADEMIK 2015/2016 

 

1. Pendahuluan 

Program Beasiswa AKBP-STIE”KBP” merupakan wujud kepedulian dan partisipasi 

pada masyarakat dalam hal ini, terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia 

melalui pemberian bantuan dana pendidikan terutama bagi generasi muda yang 

berpotensi secara akademik namun menghadapi kendala ekonomi yang dapat 

mengakibatkan terputusnya pendidikan yang ditempuhnya. Pengadaan program 

beasiswa AKBP-STIE”KBP” pada dasarnya adalah respons atas kekhawatiran akan 

menurunnya angka partisipasi generasi muda berpotensi pada institusi pendidikan. 

Penyediaan dana beasiswa AKBP-STIE”KBP” diharapkan pula dapat memberikan 

sumbangan terhadap percepatan student enrollment di perguruan tinggi. Di samping 

itu, pengadaan program beasiswa ini diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap 

kualitas tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih sangat memprihatinkan. 

 

Penyelengaraan program beasiswa AKBP-STIE”KBP” telah dimulai sejak 2004 

dengan nama beasiswa YLPNSB, yang pada dasarnya masih berskala internal atau 

mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di AKBP-STIE”KBP”., Program 

beasiswa AKBP-STIE”KBP” memberikan beasiswa sampai tamat bagi para lulusan 

SMA, SMK, dan MA untuk melanjutkan pendidikan di AKBP-STIE”KBP”.  

 

2. Jenis Beasiswa dan Jenjang Pendidikan 

Beasiswa AKBP-STIE”KBP” dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu : 

1) Golden Scholarship 

Beasiswa ini memberikan kesempatan bagi lulusan SMA, SMK, dan MA 

dengan membebaskan dari uang pembangunan, dan uang kuliah dan selama 8 

(delapan) semester.  
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2) Silver Scholarship 

Beasiswa ini memberikan kesempatan kepada lulusan SMA, SMK, dan MA 

dengan membebaskan dari uang pembangunan.  

 

3. Program Studi yang Ditawarkan 

1) D III Keuangan dan Perbankan (Terakreditasi) 

    SK/BAN-PT No :001/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/IV/2012 Tgl. 27 April 2012 

2) S1 Akuntansi (Terakreditasi) 

    SK. BAN-PT No: 029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 Tgl 3 Desember 2010 

3) S1 Manajemen (Terakreditasi) 

           SK. BAN-PT No: 053/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 Tgl 18 Maret 2011 

 

4. Persyaratan Pemberian Beasiswa 

Beasiswa AKBP-STIE”KBP” diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang peminat. Golden 

dan Silver Scholarship diberikan kepada lulusan SMA, SMK, dan MA yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

1) Mengisi formulir yang disediakan oleh  panitia, yang berisi tentang : 

a. Data Pribadi 

b. Form surat rekomendasi dari kepala sekolah 

c. Form proyeksi keinginan 

d. Surat pernyataan 

2) Dengan melampirkan : 

a. Fotokopi rapor selama belajar di SMA, SMK, dan MA yang dilegalisir 

oleh pejabat yang berwenang 

b. Memiliki nilai rata-rata rapor minimum  7,00 

c. Menyerahkan pas photo 3X4, 4X6 dan 2X3 masing-masing sebanyak 4 

(dua) lembar 

d. Piagam penghargaan (jika ada). 
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3) Mengikuti testing yang diadakan oleh panitia (Jadwal testing menyusul) 

4) Wawancara (Jadwal Wawancara Menyusul) 

5) Batas waktu pengembalian formulir Gelombang I Tanggal : 11 Juni 2015 

   Gelombang II Tanggal : 20 Agustus 2015  

 

5. Prosedur Pemberian Beasiswa 

1) Siswa-siswi yang memenuhi persyaratan di atas dapat mengusulkan kepada 

Panitia Program Beasiswa AKBP-STIE”KBP” untuk diseleksi. 

2) Usulan dari masing-masing SMA, SMK, dan MA maksimal 10 (sepuluh) 

orang. Apabila jumlah calon yang memenuhi syarat melebihi jumlah 

maksimal tersebut, maka pihak sekolah yang bersangkutan dapat mengajukan 

permohonan tambahan kepada Panitia Beasiswa AKBP-STIE”KBP”. 

3) Nama siswa yang memenuhi syarat untuk diseleksi diusulkan langsung oleh 

Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada : 

 

Panitia Beasiswa AKBP-STIE”KBP” 

Jln. Khatib Sulaiman No. 61 

Telp. (0751) 7051398 

Padang – Sumatera Barat 
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6. Evaluasi Penerima Beasiswa 

1) Bagi penerima beasiswa Golden, IPK semester I dan II minimal 3.00 dan 

untuk seterusnya harus memperoleh IP minimal 3.00 tiap semesternya. 

2) Jika IPK semester I dan II kurang dari 3.00 serta IP semester III, dan 

seterusnya kurang dari 3,00 maka secara otomatis beasiswa akan dihentikan 

dan kepada mahasiswa yang bersangkutan harus membayar sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di AKBP-STIE”KBP”. 

3) Golden Scholarship secara otomatis akan dihentikan jika penerima beasiswa 

tersebut mengajukan cuti akademik. Jika ingin melanjutkan kuliah lagi maka 

mahasiswa yang bersangkutan harus membayar uang kuliah dan uang 

administrasi sesuai dengan semester yang diikutinya. 

4) Penerima Golden Scholarship harus menyelesaikan studinya maksimal 8 

(delapan) semester, jika lebih dari 8 (delapan) semester, maka tidak diberikan 

beasiswa lagi. 

5) Beasiswa akan dihentikan jika penerima beasiswa melakukan tindakan- 

tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku umum. 

 

7. Ketentuan lain 

Hal yang perlu dijadikan catatan bagi penerima beasiswa adalah kesungguhan dalam 

mengikuti program studi. Beasiswa yang disediakan hanya merupakan sarana 

pendukung yang dimungkinkan dapat membantu meringankan beban biaya yang 

dipikul oleh mahasiswa dan orang tua. Dengan demikian, penerima beasiswa AKBP-

STIE”KBP” hendaknya dapat memanfaatkan beasiswa ini sebaik mungkin sesuai 

dengan batas waktu yang ditentukan. 

Penerima beasiswa AKBP-STIE”KBP” akan ditetapkan dengan sebuah Surat 

Keputusan yang akan dikeluarkan oleh Direktur/Ketua AKBP-STIE”KBP” 

berdasarkan hasil rapat pimpinan dan panitia beasiswa AKBP-STIE”KBP”. 
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FORMULIR BEASISWA  

 

Nomor Pendaftaran*) : ……………… 

Nama Lengkap  : ……………………………………………………… 

Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………………………………… 

Jenis Kelamin**)        : a.           Laki-laki b.        Perempuan 

Agama   : ……………………………………………………… 

Telp/ E-mail  : HP………………………e-mail…………………… 

Jumlah Saudara  : ……………………………………………………… 

Anak ke   : ……………………………………………………… 

Riwayat Pendidikan : SD  : Tamat Tahun ……….di ………………..... 

    SLTP : Tamat Tahun ……….di………………....... 

Alamat Rumah  : …………………………………………………....... 

Asal  SLTA  : …………………………………………………....... 

Alamat Sekolah  : …………………………………………………....... 

Nama Orang Tua  : …………………………………………………....... 

Pekerjaan Orang Tua : …………………………………………………....... 

Penghasilan Orang Tua : …………………………………………………....... 

Alamat Orang Tua : …………………………………………………....... 

No. Telp. / HP. Orang tua : Telp …………………. HP ……………………...... 

Program Studi Yang Dipilih**) :  

1. STIE “KBP” Program Studi Manajemen 

 2. STIE “KBP” Program Studi Akuntansi 

 3. AKBP Program Studi Keuangan dan Perbankan 

*) Diisi oleh petugas  

**) Lingkari pilihan Saudara.  
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PROYEKSI KEINGINAN 

 

 

1. Alasan mengikuti Pendidikan  di AKBP-STIE “KBP” dengan pilihan program 

studi tersebut : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………........................................................... 

2. Harapan yang diinginkan dari mengikuti pendidikan di AKBP-STIE “KBP”: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………................................................................ 
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SURAT PERNYATAAN 

Yang  bertandatangan di bawah ini : 

N   a   m   a  : …………………………………………………… 

Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………………………… 

A  g  a  m  a  : …………………………………………………… 

A l a m a t  : …………………………………………………… 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Legalisir raport yang saya lampirkan untuk syarat mendapat bea siswa AKBP-

STIE “KBP” adalah sesuai dengan aslinya. 

2. Tidak pernah melakukan tindakan yang tidak  terpuji. 

Apabila ternyata di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan yang  

tidak terpuji, seperti tercantum pada butir satu dan/atau butir dua di atas, maka 

saya sanggup dikenakan sanksi oleh  pihak Perguruan Tinggi (AKBP-STIE 

“KBP”) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa 

paksaan dari orang lain.  

                                           

    …………………,……..…………. 2015 

         

 

         Yang menyatakan 

 

     

(…………………………….) 
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REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

N   a   m   a  : ………………………………………………….............. 

Tempat/Tanggal Lahir  : ………………………………………………….............. 

Jabatan  : ………………………………………………….............. 

N i p  : ………………………………………………….............. 

Alamat  : ...………………………………………………............... 

No. Telp/ HP  : Telp………………. Hp………………………................ 

Dengan ini merekomendasikan siswa kami untuk mengikuti program beasiswa 

AKBP-STIE “KBP” dengan identitas sebagai berikut: 

N a m a   Lengkap : ………………………………………………….............. 

Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………………………………….. 

A g a m a  : ………………………………………………………….. 

Jenis Kelamin  : ………………………………………………………….. 

Alamat Rumah  : …………………………………………………….......... 

Nama Orang Tua  : …………………………………………………….......... 

Pekerjaan Orang Tua : …………………………………………………….......... 

Alamat Orang Tua : …………………………………………………….......... 

Nomor Telepon  : ………………………………………………............... 

            ………….…..,…....…………, 2015 

            Kepala Sekolah, 

 

 

 (………………………………..) 

 N i p : ………………………… 

 


