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Beasiswa Bakti BCA 2017.2018

PT Bank cenlra Asia Tbk rnerupakan sarah satur pebankan swasta lumbuh dan berkernbang bersaTna nasabah dan
masyarakal ndonesia r,4enyadari bahwa BcA merupakan bagian dai rnayarakat, BcA mengembafgkan serangkaan kegiatan
sos alda am bidang perd dikan dan kesehatan

Beasswa Bakr BcA sebagai sarah sat! kegatan sosa BcA mengufdang mahasiswa berpreslas yang memrikr kendala
ffaisial daarf menyelesaikan penddikan di perglrruan Tlngg. Beaaiswa i;i tidak mengikai dan diberikan bag mahasiswa
semesler 5-6 (seama 2 semesled.

PERSYARATAN I\4ENGIKUTI BEASISWA BAKTI BCA 2OJ5
. l\4ahasswa Prograrn S1 (SIrata Salu)
. lllahasrswa semesler V
. l,4erupakan mahasswa yang berpreslas
. Beium l4enikah
. BerLis a rnaksirnal 2l tahrn
. Tdak sedang meferma beasswa darjperusahaan a(au instafsilarnnya. Bersedia rnerg kul proses seeks

PETUNJUK PENGISIAN FORlltULlR pENDAFTARAN Beasiswa Bak{i BC,A 2017-20f8
Pendafta harus merengr,apr seuruh dokumen yang dirninla. Hafya dokumei yang engkap, delairdan s€sua peturjuk yang
alan djp oses eb h an ut

DAFTAR DOKUIlIEN

o Forrnu r pefd€ftararau yang sudah d engkap daf ditandatangan , bemiatera 6000 rupiah., Salu(1) foto belwam a 4 x 6 cm (diiem pe pada kota[ yang te ah d sedrakan pada fo m ulir pendaftaran)
SdrL r) .oo".at. o,oaD"rord..f D )rrqrasl o",a.r_ ia|rlVa.j<:wa

c Satu (l)copy transkrp n la (lPK)

Dokfmer dikirmkai kepada Bagian ... . . .. .. .. paling ambat tanQcat. .. .. . .. .. .2011

Seleks akan d lakukan oleh p hak Universitas
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Pas Foto

4x6
Beruama

FORMULIR PENDAFTARAN
(mohon dlu s dengaf hurutbesar)
'coret yang tidak pedu

Data Pribadi

1 Nama Leigkap

2. Jenis Kelam ir (Lakr laki/ Perempuan) '
3. Slalus: ([i]enikah i Be um N4enikah )*

4 TernpavTanqcal Lah I

5 Alamal LengLap

Kota / Prop ns

Data Orang Tua

1 Nama engkap ayah

Pefdidikan terakh r SDi Sl\4P/SLTAi D1/D2iD3lsi /S2/S3-

Pekerjaan_ (letap/idak tetap*) pangkaygo oigan (bita ada)

Nama & a arnal

lempatkerlal

Kota / P opfs

c (Telp / Fax ) a(randphone)_@€ma
Penghasian bersih orang lua:_

2. Nama engkap rbu:

Penddikan terakhi. SD / S[4P i SLTA / D1 /D2 iD3/Sl /S2/S3-

(telap/ldak letap") Pangkargo ongan (bia ada)

Kode Pos

Hubungan dengan rnahasiswa_
Pend dikan terakhir:

Nr -a g a d.lat-""1p.r t. jd: _
Propnsi_ Kode Pos_

E(fandphone)_@ena
Alamat Lengkap

orangtua:_ Kota /
Propnsi

@lH dphm4_@ena
Waii(b a orang tua te ah waiat atau rnahasswa linggalemisah dengan orangtua)

Nama engkap:

Pekeiaan__(tetap/tidak telap') pafgkat/gotongan (bla ada)

Nanra & alamat tempat
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Kota / Prop ns

Data Keluarga

1. Jumah anak daarn kelarga: Anda anak nornot

Kode Pos_
a(Tep]Fax) a(Handphone)_@ ema :

2 \ard LTL'do, cFlod \drda.rtaldr qAldd

urutan kelahhan Nama Lengkap Tgl/bln/Thn Kelahiran Sekolah/Pekerjaan

Afak Ketga

Anak Ke ma

{. Data Pendidikan Diri/Pribadi

Tingkat Nama Sekolah Tahun lvlasuk Tahun Lulus

SD

Sl\rlP

SLTA

Nomor indrk Mahasiswa:

LJniversilas:

2.

3.

5

6

Jurusaf/Faklr las:

l\rlahasiswa Serneser (-) pada bulai _ 2015

Tahun masuI lu rah tang[atan)

7 IPK Teraklr I IPK pada semesler gafj (_) I tpK pada semesler genap (_)
8 C ta'c l,

a. Cla-cita Anda

b N4ata Kulah F

c Tokoh Favo

9 Pengalamaf berorgan sast (oruaf sas yang penah dan sedang d rkuti, ba k d ngkungan kampus maupun d uar kampLls,

ba k sebagaianggota rnaupun sebaga pengurus)

No. Nama organ sas Llngkup4enis

organ sasi(')

Tahur
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(')misa olah raga, kesen an, polilk, keagamaan, kepemudaa|

10. Kegemaran Olah Raga atau Senj:

11. Pengalaman kerja (k€rja sosra /magang/bekerja)

No Lembaga/Perusahaaf /Organisas Tugas & tairggufg jawab Tahunt lama bekeria

Jenls Olah Raga/Sen Apa[ah pernah meng lutikel!araan

Narna keg alan /

Keluaraaan yg berhas I

dnah

l2 Karya tuiis/ilmiah yano pemah d buat

No Benluk &ludulkarya mah/

popu er

Apakah perrah dipub kasikan Tahrn

Tidak Ya/ narna med a pub ikasi(surai kabar,

majaah media d kanrpls dl)

13. Preslasilain

No Narna Keg atan Tahun Keterangan
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14. Bahasa asing

Kemampuan berbahasa nggrrs:

Berbicara

[,4enuiis

[4embaca

Kemampuan berbahasa asing laini

Sebulkai : Bahasa... ...

l,4enuiis

I\4embaca

15. Perfahkah Anda rnenerima beasiswa sebeurnnya

O Ya, Narna beastswa

Sangal Bagr.ls Bagus Cukup Kurafg Bagus

trtrQD
OOQtr
otrtru

trtrotr
Qtrtrtr
trtrao

Tahun

tr Tldak

16. Be rhar,pe.oapat alda .na,< "tdt 30-40 ,a'a, lerrail ra, o,bawdh ir ro.lil satar sall .op.J
a. o|AIa rs alldr tnalberagdna d,lrooreso
b heberagaman Banqsa ndonesia
c Sejarah Bangsa lndonesia
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SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan d bawah n mefyalakan :

1 Tldaksedang rnenerinrabeasswadari perusahaan/lembaga ain

2 Tjdak sedang rnengajukan beasiswa atau sedang rnemproses permohonan beasiswa da perusahaai/ernbaga ain

3 Tldak pemah tedibat daanr suatu tindak pidana dan ata! pe&ara hukum lainnya, sebagaimana tedampir sumt

kelakuan bak da kepoiis ai
4 Tdak ler bal kasrs narkoba daf psikotrop ka, sebagamana s!rat keterangan bebas na*oba da rumah sakt

Apablasayaterpi h sebagaipefer rna Beaslsvra Bakl BCA2015
1 Saya akan mengkLrti aluran dan kelefluan yang bedaku. akan telap berkeakuan bak seda tidak ler bat narkoba.

psikotrop ka dan tindak pidara atau perkara hukum a nnya.

2. Saya ldak keberatan terhadap semua pub kasi alas dri saya yang terkajt dengan program in yang akan

dipergunakan sebagajrnater promos ma!pLrn pub kasiBCA.
3. Selama saya meneTma beasswa dari PT Bank Ceftra Asia Tbk, saya ldak akan rnenerma beasiswa dari

ernbaga/instans /perusahaan laln

Saya mefyatakan bahwa pernyalaan terseb!lsata buat sebenar benamya daam k€adaan sehat dai lidak dalam kofdis
mendapatkan tekanan da pihak manap!n Apab a d kemud an har lerbukti bahwa keterangan yang saya beikan tidak

benar, maka saya berseda menerma sanksi berupa penghentian pemberan beasswa da PT BANK CENTRAL
AS]A TbK

Tangga

[r]aler

Tanda tangan

Nama engkap


