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Assalamu'alaikum wr.wb. 

Menindaklanjuti informasi tentany Panduan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Lama/Baru 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Tahun 2017, maka melalui surat ini kami 
sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Disdikpora DIY akan memberikan 
bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler dan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) yang akan dibenkan satu kali untuk satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa aktif yang telan menemipuh minimal 2 semester dan maksimal semester 5 untuk 
03 dan maksimal semester 7 untuk Strata 1 (S I ) , dengan melampirkan transkip nilai/KHS 
semester bersangkutan yang disahkan oleh fakultas. 

2. Melampirkan fotokopi Kartu Mahasiswa (aktif kuliah) 
3. Memiliki KTP DIY dan m.asuk dalam Kartu Keluarga kedua orang tua/wali (melampirkan 

fotokopi KK dan KTP yang berlaku) 
4. Surat Keterangan belum menikah/berkeluarga bermeterai Rp 6.000,-
5. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi (dibuktikan dengan Kartu 

Miskin/Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan tempat tinggal) 
6. Tidak sedang mener.ma beasiswa dari instansi lain (Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000,-) 
7. Beasiswa ini diutamakan bagi mahasiswa yang memiliki catatan prestasi akademik sehingga 

WAJIB melampirkan transkip nilai/KHS semester bersangkutan yang disahkan oleh fakultas. 
8. Bagi mahasiswa baru, poin nomor 7 tidak berlaku 
9. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan kedalam stopmap warna MERAH JAMBU. 

Berkaitan dengan informasi diatas kami mohon kepada pihak fakultas dapat menyebarluaskan 
informasi beasisv/a ini kepada seluruh mahasiswa di lingkungan fakultas masing-masing dengan 
ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Disdikpora DIY. Bagi mahasiswa yang memenuhi 
syarat dan ingin berkompetisi, dipersilahkan mengumpulkan berkas lengkap ke LPKA UMY paling 
lambat tanggal 29 Mai et 2017 pada jam kerja kantor. 

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum wr.wb. 

Yogyakarta, 21 Maret 2017 
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