
Beasiswa Kakak Asuh 

Periode 6 Agustus 20202 

Beasiswa kakak asuh merupakan beasiswa yang di gagas atas dasar kepedulian para alumni 

Farmasi Universitas Islam Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesempatan para mahasiswa 

untuk melanjutkan perkuliahan jenjang Program Profesi Apoteker. 

Beasiswa yang hadir di tahun 2018 ini memiliki konsep gotong royong dari beberapa 

Alumni Farmasi UII yang ingin memberikan sumbangsih dalam bentuk dana beasiswa. 

Bekerjasama dengan Program Profesi Apoteker untuk bersama-sama membantu para calon-calon 

pemuda penerus bangsa khususnya di dunia farmasi untuk tetap bisa melanjutkan studi nya dengan 

baik. 

Beasiswa Kakak Asuh ini memiliki beasiswa sebagai berikut 

 

Jenis Beasiswa Keterangan 

Beasiswa Kakak Asuh Program Profesi 

Apoteker 

Memberikan beasiswa kepada penerima 

beasiswa berupa pembayaran biaya kuliah di 

Program Profesi Apoteker Universitas 

Indonesia secara penuh atau sebagian 

(tergantung jumlah mahasiswa yang dinilai 

berhak menerima). Beasiswa tersebut akan 

langsung dibayarkan melaui Program Profesi 

Apoteker Universitas Islam Indonesia 

  

Adapun persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi beasiswa tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

Persyaratan Keterangan 

Merupakan mahasiswa yang telah lulus dari 

Program Sarjana (S1) Farmasi Universitas 

Islam Indonesia 

Mahasiswa yang tidak tercatat sebagai 

mahasiswa Farmasi Universitas Islam 

Indonesia maupun alumni dari program S1 

Farmasi Universitas Islam Indonesia tidak 

diperkenankan untuk mengikuti/ mendaftar 

Memiliki IPK serendah-rendahnya 3,00 Dibuktikan dengan transkrip nilai yang telah 

di sahkan 

Surat rekomendasi  Di sahkan oleh Dosen Pembimbig Akademik 

/ Dosen Pembimbing Skripsi 

Surat Penyataan Tidak mampu (dibuat sendiri 

dan di tanda tangani DPA) 

Di sahkan oleh Dosen Pembimbig Akademik 

/ Dosen Pembimbing Skripsi 

Curriculum Vitae Semenarik mungkin 

Membuat essay Dengan tema “Peran apoteker didalam suatu 

pandemic penyakit secara umum dan COVID-

19 secara khusus” 

Membuat Surat Pernyataan yang dibuat 

sendiri tidak perlu bukti kelurahan atau 

pejabat desa 

- Keterangan tidak mampu 

- Kesediaan untuk menjalankan 

perkuliahan dengan baik 



- Kesediaan untuk berpartisipasi aktif 

dalam pengembangan beasiswa kakak 

asuh baik secara materil ataupun moril 

setelah bekerja di masa datang  

Melakukan Pendaftaran Seluruh dokumen dikirimkan melalui email 

dengan tujuan alamat arde.toga@uii.ac.id 

dengan keterangan judul (pilih salah satu 

yang sesuai) 

- BEASISWA KAKAK ASUH 

APOTEKER 

Dan Melakukan konfirmasi pengiriman 

melalui WA ke 081229349640 

 

Jadwal pelaksanaan beasiswa sebagai berikut : 

 

Kegiatan Tanggal 

Sosialisasi 24-27 Juli 2020 

Pendaftaran 27juli-8 agustus 2020 

Seleksi 9 – 12 agustus 2020 

Pengumuman Penerima Beasiswa 13 agustus 2020 

 

Pada periode ke-6 ini Beasiswa Kakak Asuh menawarkan jumlah beasiswa Apoteker sebesar Rp 

27.500.000,- 

Demikian pengumuman beasiswa ini di buat untuk kemudian dicermati dan dapat dimanfaatkan 

sebaik mungkin. 

 

  Tertanda 

 

 

 

Panitia Beasiswa Kakak Asuh 
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