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 BANTUAN PENDIDIKAN TINGKAT UNIVERSITAS  
BAGI MASYARAKAT BOJONEGORO 

TAHUN AKADEMIK 2013/2014 
 
 

Informasi Umum 
 

Mobil Cepu Ltd. (MCL) dan Putera Sampoerna Foundation (PSF) menyediakan program beasiswa bagi 10 
(sepuluh) pelajar asli Bojonegoro yang membutuhkan bantuan pendidikan, berprestasi akademis cemerlang 
dan memiliki kepribadian yang terpuji dan jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk menempuh pendidikan 
sarjana di bidang Teknik dan Ekonomi untuk jangka waktu maksimal 4 tahun masa studi atau 8 semester untuk 
program sarjana strata satu (S1). 
 
 
SYARAT-SYARAT PEMBERIAN BEASISWA 
Informasi yang dimuat dalam dokumen ini ditujukan untuk Program Bantuan Pendidikan Tingkat Universitas 
Bagi Masyarakat Bojonegoro yang diadakan oleh MCL dan PSF serta berlaku untuk seluruh calon mahasiswa 
baru asli Bojonegoro yang diterima di Universitas yang direkomendasikan di tahun ajaran 2013/ 2014. 
 
 
I. Persyaratan Dasar 

Pendaftar harus memenuhi SELURUH persyaratan berikut ini: 
a. Berasal dan berdomilisi di daerah operasi MCL di Kabupaten Bojonegoro.  
b. Lulus dari SMA yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro. 
c. Mempunyai nilai rata-rata akhir kelulusan minimal 8.00 berdasarkan nilai STTB . 
d. Mempunyai nilai akademik rata-rata minimal 7.50 per semester berdasarkan nilai rapot selama 

SMA.  
e. Sedang mendaftar ke jurusan Teknik dan/atau Ekonomi di universitas-universitas yang 

direkomendasikan di bawah ini: 
1) Universitas Negeri Malang; 
2) Universitas Brawijaya; 
3) UIN Maliki Malang; 
4) Universitas Airlangga; 
5) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya; 
6) Universitas Negeri Surabaya; 
7) Universitas terkemuka lainnya. 

f. Berasal dari keluarga tidak mampu 
g. Pada saat pengajuan lamaran beasiswa, tidak sedang menerima beasiswa dari organisasi / 

institusi manapun. 
h. Bersedia untuk tidak menikah selama menerima program bantuan pendidikan ini. 

 
 

II. Persyaratan Khusus 
Pendaftar akan dinyatakan sebagai penerima Program Bantuan Pendidikan Tingkat Universitas Bagi 
Masyarakat Bojonegoro ini apabila memenuhi SEMUA persyaratan di bawah ini: 
a. Lolos seleksi yang dilaksanakan oleh PSF. 
b. Berhasil diterima masuk ke program Sarjana Teknik atau Ekonomi di salah satu universitas yang 

direkomendasikan di atas. 
 
 
 
 
 
 

Tenggat Waktu 
Pendaftaran: 

5 Juli 2013 
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III. Dokumen Wajib Pendaftaran Beasiswa 
Setiap pendaftar harus memastikan kelengkapan seluruh dokumen di bawah ini, yang dilampirkan 
dalam Formulir Pendaftaran.  
 
Dokumen wajib bagi Pendaftar: 
a. Formulir Pendaftaran yang telah dilengkapi dan ditandatangani. 
b. Pernyataan Pribadi (mohon lihat bagian 10 di Formulir Pendaftaran). 
c. 2 (dua) surat referensi/rekomendasi dalam amplop tertutup. 
d. Satu (1) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6. 
e. Foto kopi KTP/passport pendaftar yang masih berlaku. 
f. Fotokopi KTP/passport Ayah DAN Ibu yang masih berlaku. 
g. Foto kopi Kartu Keluarga yang masih berlaku. 
h. Fotokopi Ijazah SMA (bila sudah tersedia). 
i. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) (bila sudah tersedia). 
j. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) (bila sudah tersedia). 
k. Fotokopi Nilai Rapot SMA dari kelas X hingga kelas XII (6 semester). 
l. Fotokopi bukti pendaftaran masuk ke salah satu universitas terpilih. 
m. Fotokopi bukti diterima masuk di salah satu universitas terpilih (bila sudah tersedia). 
n. Surat asli keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan tempat tinggal. 
o. Fotokopi rekening listrik selama 3 bulan terakhir. 
p. Fotokopi slip gaji orang tua selama 3 bulan terakhir. 
q. Surat Pernyataan Belum Menerima Beasiswa dari Institusi Lain yang ditandatangani dan dicap oleh 

pihak sekolah. 
 

IV. Kondisi Pemberian Beasiswa 
a. Beasiswa penuh yang diberikan kepada para penerima beasiswa dari Universitas terpilih 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 
(i) Biaya masuk ke universitas di mana pendaftar telah diterima, dengan batas nilai 

maksimum yang ditetapkan di dalam kontrak beasiswa. 
(ii) Biaya pendidikan, sesuai dengan batas nilai maksimum yang ditetapkan di dalam 

kontrak beasiswa. 
(iii) Uang saku, untuk mendukung biaya hidup selama masa kuliah. 
(iv) Tunjangan buku, untuk membeli buku teks yang dibutuhkan selama kuliah. 
(v) Tunjangan internet, agar siswa dapat memperoleh akses internet untuk keperluan 

pendidikan. 
(vi) Tunjangan penelitian, untuk mendanai penelitian yang dilakukan pada masa akhir 

kuliah. 
(vii) Tunjangan pengembangan pribadi, untuk mengikuti kursus-kursus atau pelatihan 

selama masa aktif perkuliahan. 
(viii) Tunjangan magang, untuk membiayai kegiatan magang yang ditentukan oleh pihak 

universitas dengan dengan batas nilai maksimum yang ditetapkan di dalam kontrak 
beasiswa. 

(ix) Tunjangan wisuda, untuk pendaftaran upacara kelulusan. 
(x) Laptop sebagai sarana pendukung pembelajaran. 

b. Beasiswa hanya diberikan untuk pendidikan dalam kelas reguler. 
c. Penerima beasiswa tidak boleh bekerja sebagai pegawai tetap selama masa studi. 
d. Beasiswa tidak akan diberikan kepada calon penerima beasiswa yang sedang menerima 

beasiswa lainnya atau beasiswa akan dihentikan apabila penerima Program Bantuan 
Pendidikan Tingkat Universitas Bagi Masyarakat Bojonegoro ini  mendapatkan beasiswa 
lainnya. 

e. Semua kelebihan biaya yang ditagihkan oleh Universitas, akan dibebankan kepada setiap 
penerima beasiswa. 

 
V. Pembayaran Dana Beasiswa 

Dana beasiswa akan dibayarkan kepada penerima beasiswa dan hanya akan dibayarkan apabila 
siswa telah memenuhi kewajiban dan tanggung-jawab administratif, akademis dan non-akademis 
secara memuaskan pada semester sebelumnya. 
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VI. Masa Pemberian Beasiswa 

a. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu yang tidak melebihi 4 (empat) tahun atau setara 
dengan 8 (delapan) semester akademis atau kurang dari itu, bergantung dari waktu 
diterimanya penerima beasiswa dalam Program Bantuan Pendidikan ini. Beasiswa tidak 
dapat diperpanjang. 

b. Apabila penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu 
yang ditetapkan, ia tetap berhak untuk melanjutkan pendidikan. Namun demikian, MCL dan 
PSF tidak berkewajiban untuk memberikan bantuan pendanaan lebih lanjut atau bantuan 
lainnya di luar periode beasiswa. 

c. Keberlanjutan pemberian beasiswa bergantung pada kemampuan penerima beasiswa untuk 
mencapai prestasi akademis dan kemajuan non-akademis yang memuaskan. 

 
VII. Cuti dari Sekolah 

a. Penerima beasiswa tidak berhak untuk menghentikan kegiatan pendidikan kecuali untuk 
liburan sekolah yang telah dijadwalkan oleh universitas. 

b. Apabila, karena suatu keadaan yang luar biasa, penerima beasiswa terpaksa 
mempergunakan hak cuti dari universitas selain untuk alasan-alasan yang disebutkan di atas, 
mereka harus memperoleh persetujuan tertulis resmi dari universitas dan PSF. 

 
VIII. Ikatan Kerja 

MCL dan PSF tidak mewajibkan penerima beasiswa untuk bekerja bagi MCL, PSF, dan/atau para 
pihak yang terafiliasi dengannya atau organisasi pendukungnya, dan tidak memiliki kewajiban apa 
pun untuk mempekerjakan atau mencarikan pekerjaan untuk penerima beasiswa. 

 
IX. Sanksi-sanksi 

1. PSF akan mengenakan sanksi untuk setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat pemberian 
beasiswa, termasuk namun tidak terbatas pada pencapaian prestasi akademis dan partisipasi 
dalam kegiatan-kegiatan wajib. Sanksi dapat berbentuk penghentian sementara pemberian 
dana beasiswa, diperpendeknya masa pemberian beasiswa atau pengakhiran pemberian 
dana beasiswa.  

2. Sekiranya penerima beasiswa memutuskan untuk mengundurkan diri dari program beasiswa, 
dana yang telah dikeluarkan oleh MCL dan PSF selama pelaksanaan program beasiswa 
tersebut harus dilunasi oleh penerima beasiswa. 

 
X. Pengakhiran Beasiswa 

a. Program Beasiswa akan berakhir apabila seorang penerima beasiswa tidak lagi terdaftar 
sebagai siswa: 

 Pada saat universitas menerbitkan transkrip yang menunjukkan bahwa siswa telah 
menyelesaikan pendidikannya; atau 

 Pada saat penerima beasiswa terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan 
pendidikannya karena penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain. 

b. Beasiswa akan segera diakhiri, apabila: 

 Penerima beasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, atau gagal untuk 
mencapai prestasi akademis yang dipersyaratkan. 

 Penerima beasiswa terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir 
pendaftarannya atau dalam dokumen yang terlampir; atau, 

 Penerima beasiswa telah dikeluarkan dari program studinya atau dikeluarkan dari 
universitas apapun alasannya; atau 

 Penerima beasiswa terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan dan 
pengedaran obat-obatan terlarang atau bentuk kegiatan kriminal lainnya. 

 Penerima beasiswa terlibat dalam kegiatan asusila atau pornografi 

 Penerima beasiswa memutuskan untuk menikah selama masih menerima bantuan 
pendidikan dari MCL dan PSF. 
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XI. Tugas dan Kewajiban Lainnya 
a. Penerima beasiswa harus bersedia untuk mematuhi aturan-aturan dan peraturan-peraturan 

yang diberlakukan oleh PSF serta yang diberlakukan oleh universitas.  
b. Penerima beasiswa harus berpartisipasi secara aktif dalam program pengembangan 

kepribadian yang dirancang oleh PSF, seperti: 
i. Kegiatan sosial, yang akan diselenggarakan dan dijalankan bersama dengan para 

penerima beasiswa lainnya dalam daerah yang bersangkutan.  
ii. Program pengembangan kepribadian yang telah di atur dan dirancang oleh PSF. 

c. Selama masa pendidikan, penerima beasiswa diwajibkan tetap melakukan korespondensi 
secara reguler dengan PSF untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapainya di bidang 
akademis dan non akademis. 

d. Setelah menyelesaikan pendidikannya, penerima beasiswa diharapkan untuk bergabung 
dengan Ikatan Alumni PSF dan berpartisipasi dalam program-program dan kegiatan-
kegiatannya. 

 
 

XII. Prosedur Umum 
Formulir pendaftaran dapat diperoleh di Sekolah/Universitas atau melalui email ke 
annisa.hartoto@sampoernafoundation.org / firstri.syanputri@sampoernafoundation.org atau 
telp : 021-5772340 ext 7155 / 7472 atau 0878 5333 5330 selama jam kerja. Para pendaftar yang 
telah memenuhi syarat harus melengkapi dan mengembalikan formulir pendaftaran berikut 
dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan ke Sampoerna Foundation selambat-lambatnya 
pada tanggal 5 Juli 2013 sampai ke tangan PSF di alamat di bawah ini : 
 
            Program Bantuan Pendidikan Tingkat Universitas Bagi Masyarakat Bojonegoro 

              Putera Sampoerna Foundation 
               Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 27 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 
Telp: 021-5772340 

Attn: Annisa Sabrina / Firstri Syanputri 
Scholarship Program Department 

 
 
XIII. Proses Seleksi 

Secara umum, proses seleksi yang akan dilaksanakan oleh PSF adalah sebagai  berikut: 
1. Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen aplikasi beserta dokumen pendukungnya. 
2. Penilaian berkas aplikasi pendaftar beasiswa. 
3. Pendaftar yang lolos seleksi berkas akan dipanggil untuk mengikuti wawancara dan focus group 

discussion, dengan tempat dan waktu yang ditetapkan kemudian. 
4. Penilaian akhir dari keseluruhan tahapan seleksi. 
Jadwal masing-masing tahapan seleksi akan ditentukan kemudian oleh Putera Sampoerna 
Foundation. 

 
XIV. Keterangan Lebih Lanjut 

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Program Bantuan Pendidikan Tingkat Universitas Bagi 
Masyarakat Bojonegoro, silakan kunjungi situs kami www.sampoernafoundation.org atau email ke 
annisa.hartoto@sampoernafoundation.org atau firstri.syanputri@sampoernafoundation.org  atau 
lewat telepon di 021- 5772340 ext 7155 / 7472 atau 0878 5333 5330 selama jam kerja. 
 
 

“Harap dicatat bahwa hanya calon mahasiswa/i yang lolos seleksi saja yang 
akan mendapatkan bantuan pendidikan.  
Proses seleksi ini tidak dipungut biaya. “ 

mailto:annisa.hartoto@sampoernafoundation.org%20/
mailto:firstri.syanputri@sampoernafoundation.org
mailto:annisa.hartoto@sampoernafoundation.org
mailto:firstri.syanputri@sampoernafoundation.org

