
Perpanjangan Waktu Pendaftaran Penerimaan Beasiswa 

BGF – Bakrie Center Foundation 

Jakarta, 30 Maret 2015 

Kepada Yth. 

Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. 

Direktur Pasca Sarjana Universitas Lampung 

Di tempat. 

  Perihal  : Perpanjangan Waktu Pendaftaran Penerimaan Beasiswa Bakrie Graduate 

Fellowship  – Bakrie Center Foundation 

  Dengan hormat, 

Sehubungan dengan kerjasama yang sudah berlangsung dengan baik selama ini antara Bakrie 

Center Foundation dengan mitra kami  Pascasarjana, dan terkait dengan pembukaan program 

beasiswa untuk Mahasiswa Pascasarjana dari kami; maka perlu kami informasikan hal sebagai 

berikut :  

1. Animo pendaftar beasiswa langsung melalui website kami ternyata cukup besar, tercatat 

2190 pendaftar yang sudah kami catat mendaftar sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai 

dengan tanggal 28 Maret 2015 minggu lalu. 

2. Dari 2190 pendaftar langsung tersebut kami melihat adanya antusiasme yang sangat 

tinggi pada beberapa Unversitas, tetapi dilain pihak kami melihat ada beberapa 

Universitas yang peminatnya kurang terlihat antusias terlihat dari total pendaftar yang 

kami terima sampai saat ini (terlampir jumlah pendaftar disetiap Unviersitas pada note 

dibawah email ini) 

3. Terkait dengan point 2 diatas, untuk beberapa Program Pasca Sarjana Universitas mitra 

kami yang peminatnya masih rendah; kami memberikan kebijaksanaan untuk 

memperpanjang pendaftaran penerimaan beasiswa di Program Pasca Sarjana Bapak/Ibu 

yang seharusnya ditutup hari Selasa tanggal 31 Maret 2015, menjadi hari Sabtu tanggal 

11 April 2015 (penambahan waktu pendaftaran 10 hari). 

4. Mohon bantuan dari Bapak/Ibu untuk bisa mendistribusikan informasi pembukaan 

pendaftaran ini kepada HUMAS Rektorat untuk dipublish di website Universitas, serta 

melanjutkan informasi dari kami kepada seluruh Kepala Program Studi (KAPRODI) 

khususnya yang membina program Pasca Sarjana Mono Disiplin agar bisa diteruskan 

kepada para Mahasiswa peminat untuk segera mendaftar. 

5. Kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak/Ibu untuk bisa mencalonkan kandidat 

penerima beasiswa dengan catatan khusus, misalnya perwakilan putra daerah atau dari 

suku lokal, kandidat yang mempunyai catatan Prestasi khusus yang membawa nama 

Pasca Sarjana/Universitas atau kandidat dengan catatan lain yang perlu dipertimbangkan. 



Tentu kandidat dari Bapak/Ibu ini tetap harus melakukan pendaftaran melalui registrasi 

online di website kami www.bcf.or.id ; dan catatan khusus tersebut mohon bisa diberikan 

kepada kami melalui email. 

  

Demikian informasi penambahan waktu pendaftaran beasiswa secara online yang akan diundur 

dari tanggam 31 Maret menjadi tanggal 11 April 2015. 

 Semoga informasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk para kandidat terbaik dari 

Program Pasca Sarjana yang Bapak/Ibu kelola, terima kasih atas kerjasama dan support dari 

Bapak/Ibu selama ini. 

 Salam, 

  

 Henry Pangemanan 

Head of Domestic Cooperation 

 Bakrie Center Foundation 

www.bcf.or.id 

Note : 

 

http://www.bcf.or.id/
http://www.bcf.or.id/

