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DANA SISWA BANGSA merupakan solusi pinjaman lunak jangka panjang untuk 
pendidikan bagi calon mahasiswali yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan 
tinggi berkualitas di Indonesia maupun di luar negeri tanpa harus membebani 
orang tua. 

KEUNTUNGAN MENGlKUTl DANA SlSWA BANGSA 

Tanpa agunan. 
Selama kuliah, siswa terbebas dari pembayaran cicilan. 
Pengembalian pinjaman setelah bekerja dengan cicilan yang terjangkau. 
Masa pengembalian pinjaman antara 10 sampai 14 tahun (tergantung 
dari jumlah pinjaman) sejak mulai bekerja atau maksimum 6 bulan 
setelah lulus kuliah. 
Bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi terpilih di Indonesia 
maupun di luar negeri. 
Tersedia juga pinjaman tambahan untuk tunjangan hidup selama masa 
kuliah. 
Pembayaran biaya pendidikan akan diurus sepenuhnya secara langsung 
oleh Koperasi Siswa Bangsa dengan perguruan tinggi yang bersangkut- 
an, sehingga para siswa dapat berkonsentrasi penuh dalam menjalani 
masa kuliahnya. 
Fasilitas bimbingan dan pengembangan karir tersedia bagi anggota 
Koperasi Siswa Bangsa selama kuliah, setelah lulus dan bekerja. 
Program ini dikelola oleh Koperasi Siswa Bangsa yang merupakan inisiatif 
dari Putera Sampoerna Foundation yang berpengalaman dan terper- 
caya dalam dunia pendidikan. 

DAFTARKAN DlRl SEGERA! 
Isi formulir langsung di Putera Sampoerna Foundation 
Sampoerna Strategic Square, North Tower, 27th floor 
JI. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 

Untuk konsultasi mengenai Dana Siswa Bangsa, 
hubungi: 
Hotline Service (Toll Free): 08001900009 
Telp: 021 577 2340 
Email: info@siswabangsa.org 
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PT Siswa Bangsa 
Sarnpoerna Strategic Square, North Tower, 27m Floor 

JI. Jenderal Sudirman Kav.45, Jakarta 12930 
Telpon: +62 21 577 23401 Fax: +62 21 577 2341 

Dana Siswa Bangsa 

I. Sekilas Tentang Karni 

Siswa Bangsa adalah organisasi bisnis sosial berbentuk koperasi yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap pendidikan 
di Indonesia guna mencetak para calon pernimpin rnasa depan bangsa. Berdiri sejak tahun 2010, Koperasi S i s w a ~ a n ~ s a  
didsdikasikan untuk rnernbantu siswa-siswi Indonesia yang cerdas, berkarakter, rnerniliki integritas moral dan kornitmen 
yang tinggi terhadap keadilan sosial, agar dapat rnernperoleh akses ke pendidikan yang berkualitas, melalui program 
pinjaman pendidikan Dana Siswa Bangsa. Bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation, kegiatan Siswa Bangsa 
adalah menyalurkan dana pendidikan kepada para siswa, serta rnemfasilitasi siswa untuk rnenggapai potensi rnereka. 

II. Progran; Pinjarnan Pendidikan Dana Siswa Bangsa 

Keuntungan dari mengikuti program ini adalah: 
Mernperoleh pinjarnan tanpa agunan 
Pembayaran biaya pendidikan akan diurus oleh Koperasi Siswa Bangsa dengan institusi pendidikan 
Mendapat fasilitas bimbingan dan pemantauan atas performa akademis dan non akademis 
Bagi penerima pinjarnan pendidikan untuk jenjang Sarjana, pengernbalian pinjaman dirnulai setelah yang 
bersangkutan lulus kuliah dan bekerja 
Periode pencicilan pinjaman hingga sampai 20 tahun (tergantung jumlah pinjaman) 

Ill. Prosedur Pendaftaran 

1. Formulir Pendaftaran diisi oleh siswa, dengan diketahui oleh orang tua I wali 
2 Formulir Pendaftaran harus diisi dengan lengkap dan jelas. Pengisian Forrnulir Pendaftaran yang tidak lengkap 

atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dapat mengakibatkan pendaftar dianggap gugur 
3. Fomulir Pendaftaran harus dilengkapi dengan dokurnen-dokumen pendukung berikut ini. Silahkan isi dengan 

tanda silang D(] jika dokurnen sudah Anda lampirkan dalam Forrnulir ini: 
2 Pas foto benvarna 3x4 dari pendaftar 

[7 1 Fotokopi bukti terdaftar di institusi pendidikan (kartu pelajar 1 kart4 mahasiswa I lainnya) 
1 Fotokopi KTP pendaftar dan KTP orang tua I wali 
1 Fotokopi Kartu Keluarga 
1 Fotokopi bukti pembayaran rekening listrik 2 bulan terakhir 
1 Fotokopi bukti pernbayaran rekening telepon 2 bulan terakhir 
1 Fotokopi slip laporan Jamsostek tahun terakhir bagi orang tua I wali yang berstatus pegawai 
1 Fotokopi slip gaji 2 bulan terakhir dari orang tua 1 wali yang berstatus pegawai, & 
1 Fotokopi slip potong pajak tahun terakhir bagi orang tua I wali yang berstatus wiraswasta 

4. Formulir Pendaftaran dan seluruh dokurnen pendukung di atas, dikirimkan ke alamat: 
Kornite Seleksi Dana Siswa Bangsa 
Koperasi Siswa Bangsa 
Sampoer~la Strategic Square, North Tower, Lantai 27 
JI. Jendral Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 

IV. lnforrnasi 

Untuk rnernperoleh informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami di alarnat ernail: info@siswabanasa.orq , telepon 
021 577 2340 ext. 7565 (dengan Dewi), atau silahkan mengunjungi website karni di: www.siswabanasa.orq 
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Koperasi Siswa Bangsa 
Sampoerna Strategic Square, North Tower, 27'h Floor 

JI. Jenderal Sudirman Kav.45, Jakarta 12930, Indonesia 
Telpon: +62 2 1  577 23401 Fax: +62 21 577 2341 

Formillir ini harus diisi oleh biro Akademik/Kemahasiswaan/Administrasi dan dikembalikan ke Siswa 

Bancrsa seba~ai dokurnen pelengkap pengaiuan piniaman pendidikan 

Kepada Yth. 

Kepala Biro Akademik/Kemahasiswaan/Administrasi 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pinjaman pendidikan yang diajukan oleh mahasiswa yang 
namanya tercantum di bawah ini kepada PT. Siswa Bangsa, 

Nama 

No. lnduk 

Fakultas Semester: 

Universitas : 

Mohon agar Bapak/lbu bcrsedia melengkapi data berupa rincian biaya kuliah yang berlaku untuk tahun 
ajaran sebagai berikut: 

**201212~i * ': 'n'' " 

- I 2013/2014 (jikafdda)'"'* 1' ' 20~4/2bl!$'fiika ada) I 

Bank : ........................... Ca bang : .............................. No rekening: ................................................... 

Biaya SPP/semester: 
Semester ganjil 
Semester genap 

Tanggal jatuh tempo 
pembayaran uang 
kuliah: 

Semester ganjil 
Semester genap 

Mengetahui, 

Nama: (Tanda tangan dun cap resmi) 

Rp ................... /semester 
Rp ................... /semester 

Rp ................... /semester 
Rp ................... /semester 

Jabatan: Kepala Biro Akademik/Kemahasiswaan/Administrasi 

Rp ................... /semester 
Rp ................... /semester 

Pelunasan biaya SPP disetor ke: 

Tanggal: ........................ 
Tanggal: ........................... 

Tanggal: .......................... 
Tanggal: ........................... 

Tanggal: .......................... 
Tanggal: ............... : ........... 



PT Siswa Bangsa 
Sampoerna Strategic Square, North Tower, 27ul Floor 

JI. Jenderal Sudirrnan Kav.45, Jakarta 12930 
Telpon: +62 21 577 23401 Fax: +62 21 577 2341 

-- 

Formulir Pendaftaran Dana Siswa Bangsa 

- - < 

Nama 

Tempat Y Tanggal Lahir 
. . 

damat 
* ,  

No. Telpon J14P 
E-mail ' &  

No. KTP (jika sddah memiliki KTP) 
Jenis Kelamin 

Cantumkan informasi mengenai latar belakang pendidikan Anda, mulai dari yang terbam 

I 

Kode Pos: 
I 

Perempuan C] Laki-laki 

Pinjaman ditujukan untuk menempuh pendidikan , 

di insticusi mana ? ' 

- 
Apakah Anda sudah terdaftar di institusi pendidikan 
tersebut ? (Jika ya, harap lampirkan bukti ferdaffac 
kartu pelajar / kartu mahasiswa / lainnya) 

SMA - Sampoerna Academy ,, s1 - Sampoerna School of Business 
S1 - Perguruan Tinggi lain, sebutkan: 

Ya, mulai tahun ajaran: 
Tidak 

Program Pinjaman Pendidlkan Dana Slswa Bangsa - 2012 

Nama lnstitusi ~ o k a s i  Periode 
" ,. 

Jenjang Pendidikan j ~ u r u s a n  Nilai Ujian Akhirl 
: lndeks Prestasi: 



PT Siswa Bangsa 
Sampoerna Strategic Square, North Tower, 27fi Floor 

JI. Jenderal Sudirman Kav.45, Jakzrta 12930 
Telpon: +62 21 577 23401 Fax: +62 21 577 2341 

Cantumkan i~~formasi mengenai presfasi yang pernah Anda raih dan berikan penjelasan singkat, mulai dari prestasi yang 
terbaru. Silallkan melanjutkan di lembar terpisah jika kolom di bawah fidak mencukupi 

PresBsi , 

Pekerj; 

Nama AYAH 

Tanggal Lahir 

Alamat 

No. Telponl HP 

No. KTP 
NPWP 

Status 

Pendidikan 
Terakhir ikan Teral 

Tahun 
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Nama institusi dan lokasi: Nama institusi dan lokasi: 

Hidup Meninggal 

SMA 
S' 
0 s2 

Lainnya: 

Deskripsi " lnstitusi 

Nama IBU 

Tangg: 

Alamat 

No. Telponl HP 

No. KTP 
NPWP 

Status 

Pendid thir 

Hidup Meninggal 

SMA 

S l  
s2 
Lainnya: 



PT Siswa Bangsa 
Sampoerna Strategic Square, North Tower, 271" Floor 

JI. Jenderal Sudirrnan Kav.45, Jakarta 12930 
Telpon: +62 21 577 23401 Fax: +62 21 577 2341 

Radio I Tape I Compo 

Saluran N Berlangganan 
[7 Komputer l laptop, jumlah: 

Kompor Minyak I Gas 3 Kg 

[7 Kartu Kredit, jumlah: 

Diisi hanya jika yang bertanggung jawab ferhadap diri pendaffar adalab' WA LI 

Program Pinjaman Pendid;kan Dana Siswa Bangsa - 2012 

Nama WALI 
Tanggal 'Lahir 

Alarnat 

No. TelponlllP 

No. KTP 
NPWP 

Pendidikan 
Terakhir 

Pekerjaan 

SMA S l  
S2 Lainnya: 

Nama institusi dan lokasi: 

Bekerja Tidak Bekerja 

Nama Institusi: 
Jabatan: 

Pendapatan kotor per bulan: Rp. 



PT Siswa Bangsa 
Sarnpoema Strategic Square, North Tower, 27a Floor 

JI. Jenderal Sudirrnan Kav.45, Jakarta 12930 
~i s;~,.. 4 ti k t . 4 ~ ~ 4  Telpon: +62 21 577 23401 Fax: +62 21 577 2341 

Tabungan: Rp. 

~ a r t a  Bergeraic Reksadana: Rp. 
Piutang Usaha: Rp. 
Lainnya: Rp. 

Pengeluaran Keluarga Per Bul Total Rp. 

KPR: Rp. 

Cicilan I Pinjaman Keluarga Pel putall 
KTA: Rp. 

u Kredit Kendaraan: Rp. 

- IJ Lainnya: Rp. 

Silahkan meniawab baqian ini di bmbar terpisah , 
Jawablah perfanyaan di bawah ini, minimal dalarn 150 kafa u ~ t u k  masing-masing pertanyaan 

1. Mengapa Koperasi S~swa Bangsa harus rnernpertimbangken Anda sebagai penerirna pinjarnan pendidikan? 

2. Apa rencana Anda untuk rnelanjutkan pendidikan jika Anda tidak berhasil rnendapatkan pinjarnan ini? 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini rnenyatakan bahwa seluruh inforrnasi yang tertera di dalarn Forrnulir ini adalah benar 
adanya. Apabila di kernudian hari diternukan kebohongan atau pernalsuan dari Formulir ini, rnaka saya rnernahami bahwa 
pendaftaran I status penerirnaan saya dalam Program Dana Siswa Bangsa akan dibataikan oleh Kornite Seleksi. Saya 
rnemberikan kcasa kepada Kornite Seleksi Dana Siswa Bangsa untuk rnenghubungi institusi ataupun pihak-pihak terkait 
kapanpun, apabila diperlukan, guna rnsrnperoleh infonnasi tarnbahan rnengenai kondisi ekonorni keluarga saya terkait dengan 
pendaftaran saya ke dalarn Program Dana Siswa Bangsa ini. Saya tidak akan rnenggugat keputusan apapun dari Koperasi 
Siswa Bangsa. 

Lokasi, tanggal: + 
Pendaftar: Orang Tua I Wali: 

Tandatangan: Tandatangan: 
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1. Apakah yang dimaksud dengan program Dana Siswa Bangsa? 

Dana Siswa Bangsa adalah bantuan pembiayaan berupa pinjaman tanpa agunan, untuk 

n~enernpuh pendiciikan jenjang SMA dan S 1  di institusi rekanan Koperasi Siswa Bangsa. 

2. Berapa besar pinjaman yang diberikan dan meliputi biaya apa saja? 

Pinjaman Dana Siswa Bangsa yang terbuka untuk umum berkisar dari Rp 50 - 150 juta, dan 

mdiputi biaya pendidikan yang dikenakan oleh institusi. 

3. lnstitusi pendidikan mana saja yang menjadi rekanan dari Koperasi Siswa Bangsa? 

Pada tahun 2012, untuk jenjang pendidikan SMA, Koperasi Siswa Bangsa menjalin kerjasarna 

dengan Sampoerna Academy Bogor (tingkat SMA). Sedangkan untuk jenjang pendidikan S1, 

institusi yang menjadi rekanan adalah Sampoerna School of Business. Daftar institusi rekanan ini 

akan selalu diperbaharui oleh Koperasi Siswa Bangsa dari waktu ke waktu. 

4. Apa keuntungan dari program Dana Siswa Bangsa ini? 

Pr3gram ini mernberikan kesempatan kepada para pelajar lndonesia yang rnemiliki keterbatasan 
finansial agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas di tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan 
adalah sebuah investasi masa depan. Melalui pendidikan tinggi, para pelajar lndonesia 
berkesempatan untuk pekerjaan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. 

5. Bagaimana mekanisme pengembalian pinjaman Dana Siswa Bangsa? 

Berikut ini adaiah mekanisrne yang berlaku untuk jenjang pendidikan S 1  : 

Contoh : 

Tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-4 3 Masa Pendidikan 
Belum berkewajiban rnernbayar cicilan pinjarnan 

Tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-4,s 3 Masa Tenggang 
Masa mencari pekerjaan, selama 6 bulan 

Tahun ke-4,s sampai dengan seterusnya 3 Masa Bekerja 
Mernbayar cicilan sesuai syarat dan ketentuan pinjaman pendidikan 

Setiap peminjam akan rnemiliki rnekanisme pengembalian pinjaman yang berbeda-beda, 
tergantung dari jurnlah pinjaman yang bersangkutan. 

Pengernbalian atas pinjaman Dana Siswa Bangsa yang telah diberikan sangat penting artinya 
agar program Dana Siswa Bangsa dapat terus bergulir, sehingga semakin banyak lagi pelajar 
lndonesia yang dapat dibantu rnelalui program ini. 



6. Siapa yang harus melakukan pengembalian pinjaman, dan berapa besar cicilan pinjaman yang harus 
dibayarkan tiap bulan? 

Untuk jenjar~g pendidikan SMA, pengembalian pinjaman dilakukan oleh orarig tua siswa, dengan 
besar cicilan berkisar antara Rp 1 - 3 juta per bulan. Lamanya pengembalian pinjaman adalah 3 
tahun terhitung dari pertama kali pinjaman dikeluarkan. 

Sedangkan untuk jenjang pendidikan S1, pengembalian pinjaman dilakukan oleh siswa yang 
bersangkutan setelah lulus kuliah dan bekerja. Besar cicilan yang dibayarkan adalah 20 - 25% 
dari pendapatan per bulan atau jumlah minimal tertentu, mana yang lebih besar (disesuaikan 
dengan pendapatan masing-masing penerima bantuan). 

7. Apa ada minimal nilai / lndeks Prestasi yang disyaratkan setiap semester? Bagaimana jika penerima 
pinjamar~ tidak day at memenuhi minimal nilai / lndeks Prestasi yang disyaratkan? 

Ya. Untuk jenjang pendidikan SMA, persyaratan nilai adalah mengikuti ketentuan dari 
Sampoerna Academy. Sedangkan untuk jenjang pendidikan S1, penerima pinjaman harus 
mencapai lndeks Prestasi minimal 3.00 per semester. Jika selama 2 semester berturut- turut, 
penerima pinjaman gagal mencapai lndeks Prestasi yang disyaratkan, maka pinjaman Dana 
Siswa Bangsa dapat dihentikan, tergantung kondisi yang bersangkutan, dan proses evaluasi yang 
dilakukan oleh Koperasi Siswa Bangsa. 

8. Apabila penerima bantuan memutuskan untuk mengundurkan diri d i  tengah program perkuliahan, 
apakah ada dana yang harus dikembalikan? 

Ya, dana yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Siswa Bangsa harus dikembalikan, berikut dengan 
penalti 

9. Bagaimana bila setelah menyelesaikan studi SMA / 51, penerima pinjaman melanjutkan studi ke luar 
negeri atas bantuanl beasiswa dari pihak lain? 

Penerima pinjaman dapat melanjutkan studi ke luar negeri atas bantuan pihak lain, tapi ha1 ini 
tidak akan melepaskan yang bersangkutan dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran 
cicilan pinjaman. Mekanisme pembayaran akan didiskusikan lebih lanjut antara penerima 
pinjaman dengan Koperasi Siswa Bangsa. 



PROSEDUR PENDAFTARAN 
PINJAMAN PENDlDlKAN DANA SISWA BANGSA 

- -- z -.- ., - 2012 
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Siswa diterirna di institusi 
pendidikan rekanan 

Koperasi Siswa Bangsa 

Siswa rnengirirnkan 

Dana Siswa Bangsa 

Koperasi S i sw  Bangsa rnelakukan 

yang lulus seleksi dokumen 
Siswa Peminat untukmengikuti seleksi lanjutan 

Pinjarnan Pendidikan 

Kegiatan akademik Koperasi Siswa Bangsa 

siswa di institusi 
pendidikan rekanan 

I 
pengaturan pernbayaran biaya dengan Koperasi Siswa wawancara & tes psikoiogi) 

Bangsa 8 Notaris 

Jadwal Keaiatan*: 

'Jadwal dapat berubah sewaktu-wakfu 


