
Scholarships Bank

http://scholarshipsbank.com

Beasiswa Bank Rakyat Indonesia (BRI) – Politeknik Negeri Bandung 
(POLBAN)

http://scholarshipsbank.com/beasiswa-bank-rakyat-indonesia-bri-politeknik-negeri-bandung-polban/

Diberitahukan kepada mahasiswa D4 angkatan 2010 dan mahasiswa angkatan 2011, bahwa kuota Beasiswa PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada Tahun Akademik 2013/2014 sebanyak 100 orang mahasiswa, untuk itu 
bagi yang berminat dapat mengajukan beasiswa tersebut dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan beasiswa, formulir dapat di download melalui www.polban.ac.id, Kemahasiswaan dan 
mengisi form Pendaftaran Beasiswa Indonesia Cerdas (diambil diJurusan);

2. Permohonan beasiswa diajukan secara kolektif melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan oleh Ketua 
Jurusan;

3. Melampirkan surat rekomendasi dan surat keterangan tidak pernah mendapat Surat Peringatan (SP) pada 
Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013 dari Ketua Jurusan;

4. Usia tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerima Beasiswa BRl, dengan melampirkan fotocopy 
KTM;

5. Melampirkan fotocopy Piagam Prestasi Kegiatan Ko & Ekstra Kurikuler dan fotocopy sertifikat keikutsertaan dalam 
organisasi Kemahasiswaan serta harus melampirkan fotocopy Pelatihan Pengembangan Karakter yang relevan 
(misalnya: LDK, ESQ);

6. Melampirkan fotocopy Transkrip Nilai s.d. semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013 dengan IPK >= 3,00;
7. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku/terbaru;
8. Melampirkan tanda bukti penghasilan orang Tua (penghasilan Ayah dan lbu), yang dibuktikan dengan: 

1. slip gaji yang disahkan oleh Instansi yang berwenang bagi PNS/ABRI/Swasta/ Pensiunan PNS,
2. Surat keterangan yang disahkan oleh Desa/Kelurahan setempat bagi buruh, petani, pedagang dan lain-lain.

9. Melampirkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang bekerja atau dalam status ikatan dinas 
dibuat oleh mahasiswa (tidak memakai materai);

10. Melampirkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dibuat oleh 
mahasiswa (tidak memakai materai);

11. Melampirkan surat pernyataan bersedia dilibatkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BRI;
12. Melampirkan surat berkelakuan baik dan tidak terlibat narkoba, dari Kepolisian;
13. Melampirkan fotocopy nomor rekening BRI (Britama, simpedes, Junio) yang masih aktif.

Penyerahan kelengkapan persyaratan (berkas) dan informasi waktu pelaksanaan wawancara, saudara dapat 
menghubungi jurusan/program studi masing-masing.

Berkas dan hasil wawancara diserahkan ke Sekretariat Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan paling lambat tanggal 
26 April 2013 oleh jurusan / Program Studi masing-masing.

For more information please visit our website: http://scholarshipsbank.com/beasiswa-bank-rakyat-indonesia-bri-politeknik-
negeri-bandung-polban/
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