PENGUMUMAN BEASISWA PPA-BBM TAHUN 2013
Diumumkan kepada segenap mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta, bahwa
berdasarkan surat dari Kopertis wil.V No. 350/K5/KM/2013 tertanggal 8 Februari 2013, bahwa
penerimaan beasiswa PPA-BBM tahun 2013, telah di buka kembali. Sehubungan dengan hal tsb
diatas, bagi mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa PPA-BBM 2013 , syarat-syaratnya sbb :
1. Jenjang S1/Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada
semester VIII.
2. Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI.
3. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, mengajukan permohonan tertulis
kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pimpinan perguruan tinggi yang berwenang untuk
mendapatkan bantuan dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
4. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis
sebagai bukti mahasiswa aktif.
5. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir dan atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dari orang tua/walinya.
6. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain di lingkungan Kemdiknas yang
diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan.
7. Fotokopi kartu keluarga.
8. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan.
9. Fotokopi Buku rekening atas nama calon penerima beasiswa sendiri dan harus dilegalisir pada
bank penerbit.
10. Rekening harus dipastikan selalu aktif.
11. Bersedia menandatangani pakta integritas bermaterai, yang telah disediakan.

Khusus
a. Untuk calon penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA):
a. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 yang
disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
b. Surat keterangan penghasilan orangtua/wali pemohon yang disahkan oleh pihak yang
berwenang (bagi pegawai negeri/swasta disahkan oleh Bagian Keuangan, dan yang bukan
pegawai negeri/swasta disahkan oleh Lurah/Kepala Desa).
b. Untuk calon penerima beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM):
a. Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh
Lurah/Kepala Desa.
b. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50
yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
Data-data tsb diatas dikumpul rangkap 2(dua) dan dimasukkan masing-masing kedalam
stomap warna kuning(BBM) dan merah (PPA) serta diserahkan ke bag. Kemahasiswaan paling
lambat tanggal 20 Maret 2013 jam 12.00 wib di bag. Kemahasiswaan.
Formulir serta stomap dapat dibeli di Koperasi pegawai Universitas Mercu Buana
Yogyakarta, pada jam kerja.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubung bag. Kemahsiswaan UMBY pada jam kerja.
Demikian pengumuman ini, agar menjadi maklum adanya.
Yogyakarta, 27 Februari 2013
Hormat Kami,
Bag. Kemahasiswaan UMBY

