SYARAT DAN KETENTUAN
PROGRAM BEASISWA
YAYASAN ARSARI DJOJOHADIKUSUMO

Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan sesuai visi – misi Yayasan
Arsari Djojohadikusumo (YAD), maka YAD memberikan beasiswa kepada puteraputeri Indonesia, terutama yang berprestasi dan dari keluarga yang tidak mampu.

SYARAT PEMBERIAN BEASISWA
1. Pelajar berprestasi di bidang akademis/non akademis atau anak-anak dari
keluarga tidak mampu.
2. Pada saat pengajuan permohonan beasiswa, telah terdaftar di TK/PAUD, SD, SMP,
SMA/SMK,
Perguruan
Tinggi
Negeri
atau
Swasta
yang
telah
disamakan/terakreditasi khusus jurusan Arkeologi, Sejarah, Sastra Indonesia,
Sastra Nusantara/Jawa dan Antropologi
3. Nilai raport rata-rata minimal 8 untuk siswa SD, SMP, SMA/SMK dengan
melampirkan copy raport yang telah dilegalisir, dan untuk mahasiswa IPK minimal
3,0 pada tahun berjalan dengan melampirkan transkrip nilai terakhir yang telah
dilegalisir.
4. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari instansi/perusahaan/donatur
pribadi/yayasan lainnya untuk bantuan biaya yang sama.
5. Tidak terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, minuman keras,
perkelahian dan kasus kejahatan lainnya.
6. Bersedia mengikuti wawancara yang diadakan oleh Tim Beasiswa YAD, kecuali
siswa TK/PAUD, SD dan SMP, wawancara diwakili orang tua calon penerima
beasiswa.
7. Bersedia mematuhi syarat dan ketentuan program beasiswa YAD.

KETENTUAN PEMBERIAN BEASISWA
1. Beasiswa diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang memenuhi syarat dan
telah lulus seleksi penerimaan beasiswa YAD.
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2. Beasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran biaya pendidikan (SPP) dalam satu
tahun ajaran.
3. Penerima harus mengajukan permohonan kelanjutan beasiswa selambatnya 3
bulan sebelum memasuki tahun ajaran berikutnya dengan mengisi Formulir
Beasiswa YAD – Lanjutan.
4. Pembayaran dana beasiswa akan diberikan setelah calon penerima beasiswa
menandatangani Surat Perjanjian Beasiswa. Penerima beasiswa wajib
mengirimkan kwitansi atau tanda terima dari sekolah disertai tanda tangan dan
stempel sekolah atau bukti setoran bank kepada YAD.
a. Pembayaran biaya pendidikan akan diberikan kepada orang tua penerima
beasiswa untuk tingkat TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK.
b. Biaya pendidikan untuk penerima beasiswa tingkat perguruan tinggi akan
dibayarkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
c. Permohonan pembayaran diajukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
Untuk keterlambatan pengajuan setelah tanggal 15 akan diproses pada bulan
berikutnya.
5. Selama masa pendidikan, penerima beasiswa tingkat SMA/SMK dan perguruan
tinggi serta orang tua penerima beasiswa tingkat TK/PAUD s/d SMP wajib:
a. Melakukan kegiatan sosial sekurang-kurangnya satu kali kegiatan dalam satu
bulan, diutamakan di lokasi komunitas mitra YAD atau di sekitar tempat tinggal
penerima beasiswa.
b. Berpartisipasi aktif dalam program-program YAD.
6. Penerima beasiswa wajib melaporkan kemajuan pendidikan yang telah dicapainya
di bidang akademis berupa copy raport atau transkrip nilai yang sudah dilegalisir.
7. Pemberian Beasiswa akan dihentikan apabila:
a. Penerima beasiswa telah menyelesaikan masa studi yang dibuktikan dengan
ijazah yang dikeluarkan oleh pihak sekolah atau perguruan tinggi; atau
b. Penerima beasiswa tidak dapat mencapai prestasi akademis sesuai Syarat
Pemberian Beasiswa atau tidak mematuhi ketentuan program beasiswa YAD;
atau
c. Penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan karena meninggal
dunia atau menderita penyakit; atau
d. Penerima beasiswa memalsukan informasi yang ditulis atau dilampirkan dalam
formulir permohonan beasiswa; atau
e. Penerima beasiswa memalsukan nilai akademis; atau
f. Penerima beasiswa cuti akademik dari perguruan tinggi; atau
g. Penerima beasiswa telah dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi.
h. Alasan tertentu dari pemberi beasiswa (YAD), dengan pemberitahuan tertulis 3
(tiga) bulan sebelumnya kepada penerima beasiswa.
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PROSEDUR PENERIMAAN BEASISWA

1. Pengajuan aplikasi beasiswa: 01 Januari-01 Maret
a. Formulir aplikasi beasiswa dapat diunduh di www.yad.or.id
b. Formulir aplikasi beasiswa dilengkapi dengan dokumen pendukung:
- Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi/
perusahaan/donatur pribadi/yayasan lainnya untuk bantuan biaya yang
sama;
- Surat keterangan prestasi dari institusi terkait atau surat keterangan tidak
mampu dari RT, RW dan Kelurahan tempat tinggal keluarga calon penerima
beasiswa;
- Copy raport atau transkrip nilai terakhir;
- Copy kartu pelajar/mahasiswa, bagi yang telah terdaftar.
- Copy KK, KTP atau KTP orang tua bagi yang belum mempunyai KTP.
c. Pengajuan aplikasi beasiswa dikirim melalui pos ke alamat kantor YAD atau
melalui email ke beasiswa@yad.or.id
2. Wawancara calon penerima beasiswa: 01 – 31 Maret
a. Pemberitahuan wawancara akan disampaikan melalui telepon atau email
b. Formulir aplikasi beasiswa dan dokumen pendukung yang asli dibawa pada
saat wawancara.
3. Pengumuman penerima beasiswa melalui telepon atau email: 30 April atau
tanggal lain yang ditetapkan YAD.
4. Penandatanganan Perjanjian Beasiswa: 01 – 15 Mei

LAIN-LAIN
Informasi lebih lanjut: beasiswa@yad.or.id
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