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Pemohonan dukunsan Seleksl Panasonlc Scholarshlp 2018

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada
Universitas Sebelas Maret (UNS)yang telah memberikan dukungan terhadap aktivjtas PT. Panasonic
Manufactur ing Indonesia dan Kelompok Usaha Panasonic GOgEL.

Dimulai peda tahun 1999, Panasonic Corporation, bekerjasama dengan Kelompok Usaha Panasonic di
Indonesia telah melaksanakan Eeasiswa "Panasonic Scholarship". Dalam waktu 15 tahun ProSram ini
telah menghantarkan 47 lulusan sarjana berbagai universitas di Indonesia meraih Selar Master
(Paska Sarjana) di berbasai Universitas J€pang. Dan yang sangat membanggakan ada 2 Alumni
Pa nasonic Scholarship yanS saat ini menjadidosen di UNS.

Mulai tahun 2014, Panasonic Corporation m€luncurkan Panasonic Scholarship untuk mendukung
mahasiswa yang belajar di dalam negeri. Dari Hasil Seleksi Tahun 2017 Panasonic Scholarship
Indonesia memberikan beasiswa "Panasonic Scholarshjp kepada 11 Mahasiswa , 1 (satu) diantaranya
adalah mahasiswa UNs, yaitu CARINA INTAN PERMATASARI (NlM: 10314019) Prosram 51 dari
.lurusan Teknik lndustri.

Jakarta,30 Apri l2018

Tahun 2018, Panasonic Scholarship kemball memberjkan beasiswa kepada mahasiswa yang
mempunyai prestesi tinggi da n perlu didukung untuk membiayai pendidikannya.

Apl ikasiMahaskwa yang memenuhipersyaratan (ter lamplr)  dik ir imkan mulaiTangal4 Mel2018 s/d
31 Mei 2017 ke Fakullas masing-masing dan selanjutnya tenttal 4 Juni 2018 dikirim oleh pihak
Fakultas/Universitas kepad.l

Panasonlc Scholarchlp Office Indonesia / PT. Panasonlc Manufaciudng lndonesia
,1. Raya Bogor, KM.29, pekayon, PasarRebo
,akarta 13710. JAN-TIM

Penetapan penerima geasiswa dilakukan berdasarkan sistem seleksi bertahap, skala prioritas, dan
kuota yang tersedja.

Adapun persyaratan Seasiswa adalah sebagai berikut.



Bagi mahasiswa yang aktif, proSram Sl/Diploma lV, sudah menyelesaikan 5emester V/Vl; dengan IPK
minimal3,25 dibuktikan d€ngen IKAM (transrip dilengkapioleh panitia seleksi di fakultasl.

Melengkapi berkes persyaratan sebagai berikut.
1, Fotokooi Kartu Mahasiswal
2. Fotokopibukt iregistrasl2 semester terakhir ,  yai tu masa registrasi2017.2 dan 2018-1;
3. FotokopiKTP dan Kartu Keluarga;
4. Mahaslswa dengan lPl( mlnlmum 3.00 dapat ikut s€l€k5i d€ngan melampi.kan surat

Keter.ngan Tidak MahFu yang dapat dlbultiken kebenarannya, dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lu rah/lnsta nsj tempat orang tua bekerja (bila ada);

5. Surat keterangan penghasilan orang tua/wali pemohon yang disahkan oleh yang berwenang
(bagi pemohon yang masih dalam tanggungan orangtua);

6. SLrrat keterangan penghasjlan suami/istri (bagi yane sudah berkeluarga) yang dcahkan ol€h
yang berwenang;

7. Surat pernyataan tidak sedanS menerima beasiswa darisumber lain, di atas kertas bermaterai
(disahkan oleh pihak universitas);

8. surat Rekomendasidari Dosen atau Kaprodiatau Dekan Fakultes;

Dan,

Bagi mahasiiwa yang sudah diterima dan tercatat pada program 52; dengan IPK lulus sariana
minimal3,25 dlbuktlkan dengan copy transkrip yanS dllegalisir.

MelenBkapi berkas persydratan sebagai berikut.
1, Fotokooi Kartu Mahasiswai
2- Fotokopj bukti registrasi semester l tahun 2018 {2018.1};
3. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
4. Surut keterangan penShesilan orang tua/wali pemohon yang disahkan oleh yang berwenang

(ba8i pemohon yang masih dalam tanSSunSan orang tua);
5. Surat keterangan penghasilan suami/istri (bagi yang 5udah berkeluafga) yang disahkan oleh

yang oerwenangi
5. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, di atas kertas bermaterai

(disahkan oleh pihak universitas);
7. surat Rekomendasi dari Dosen atau Kaprodiatau Dekan Fakultas;

Untuk itu kami mohon Universitas Sebelas N,4aret (UNS) dapat memberikan kesempatan dan
dukungan kepada PT. Panasonic Manufacturlh8 Indonesia untuk melakukan seleksi terhadap
mahasiswa yan8s€dang belajar dijenjang program sarjana maupun program paska sarjana.

D€mikian Informasi dan permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
Yang seoesar-D€sarnya,

Hormat kama,
PT. Panasonic Manuf acturing Indonesia
GA& HR Group

Normanto Parman
Group Manager
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