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PROGRAM BEASTUDI ETOS 

DOKUMEN LEVEL IV 

AKAD  

AKAD 

Penerima program beastudi etos 

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu,  

sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. 

Tangan Allah di atas tangan mereka …” 

(QS. Al Fath : 10) 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

 

Pada hari ini, saya berakad untuk beastudi etos, Lembaga Pengembangan Insani-
BAZNAS Dompet Dhuafa, dengan komitmen moral sebagai muslim atas nama diri saya 

pribadi :  

 

Nama    : _____________________________________________ 

Nomor Registrasi etos  : _____________________________________________ 

Tempat, Tanggal Lahir :_____________________, ________________________ 

Perguruan Tinggi  : _____________________________________________ 

Fakultas/ Jurusan  :_________________/ ____________________________ 

NIM    : _____________________________________________ 

Saya menyatakan siap berkhidmat dalam program beastudi etos dengan semua 

ketentuan hak dan kewajiban sebagai seorang penerima beastudi etos. 

Hak 

1. Mendapatkan bantuan uang masuk perguruan tinggi 

2. Mendapatkan bantuan biaya SPP tahun pertama (semester I dan II) 

3. Mendapatkan beastudi selama tiga tahun dengan nominal yang telah 

ditentukan oleh program beastudi etos, Lembaga Pengembangan Insani-

BAZNAS Dompet Dhuafa 

4. Mendapatkan akomodasi asrama selama tiga tahun 

 

Kewajiban 

 

1. Menjunjung tinggi akhlak islami dan kemuliaan islam 

2. Mematuhi seluruh peraturan yang diberlakukan oleh program beastudi etos 

3. Mengikuti seluruh program pembinaan yang dilakukan oleh program 

beastudi etos 

4. Tidak menerima beasiswa lain, selain beastudi etos 



5. Mengembangkan visi pemberdayaan ummat dan pada saat berpenghasilan 

mencapai nishab akan menyalurkan zakat kepada BAZNAS Dompet Dhuafa 

6. Siap mendukung dan berkontribusi dalam program-program BAZNAS 

Dompet Dhuafa 

7. Siap menerima konsekuensi pemutusan akad jika : 

1) Jika kondisi ekonomi keluarga membaik, maka etoser tidak 

mendapatkan uang saku tetapi wajib mengikuti program 

pembinaan beastudi etos sampai selesai hingga tiga tahun 

2) Jika etoser dikeluarkan karena mendapatkan beasiswa lain selain 

beastudi etos, maka etoser wajib mengganti seluruh biaya yang 

telah diterima dari beastudi etos 

3) Jika etoser dikeluarkan karena alasan indisipliner, pencemaran 

nama baik, dan sejenisnya, maka etoser wajib mengganti seluruh 

biaya yang telah diterima dari beastudi etos 

4) Jika etoser tidak memenuhi criteria Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) yang ditetapkan oleh program beastudi etos, maka etoser 

yang bersangkutan akan dikeluarkan dari program beastudi etos 

 

Demikian akad ini saya tanda tangani dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari 

pihak manapun.  

     

 

 

 

Ditanda tangani pada : 

  Hari _________, Tanggal ________________, _____ 

     

    Saya yang bertekad, 

 

 

 

 

 

   _________________________ 

 

Catatan : Tanda tangan di atas materai Rp 6.000,00 
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