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Hal : Seminar Wajib Kewirausahaan 

 

Kepada Yth, 

Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) 

di 

Tempat  

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan pentingnya pengetahuan tentang kewirausahaan bagi mahasiswa, dimana hal ini 

untuk menjadikan mahasiswa memiliki jiwa sebagai pengusaha (entrepreneur) yang pantang 

menyerah, peduli, kreatif dan mandiri, dengan ini kami mengadakan kegiatan seminar wajib 

kewirausahaan dengan tema ”Set Up Your Mind to be a Young Entrepreneur”  pada Semester Genap 

2018/2019. Nara sumber kegiatan tersebut adalah para praktisi yang sangat berpengalaman di bidang 

kewirausahaan. 

Terkait dengan kegiatan tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh staf pengajar agar 

menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mahasiswa terkait dengan penyelenggaraan kegiatan 

tersebut antara lain : 

1. Peserta seminar adalah mahasiswa yang mendapat Mata Kuliah Kewirausahaan (Entrepreneur) 

pada Semester genap 2018/2019. 

2. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri secara online melalui laman (http://students.bsi.ac.id) pada 

tanggal 23 Maret s/d 28 Maret 2019. 

3. Biaya pendaftaran seminar untuk mahasiswa sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah). 

4. Pembayaran dilakukan melalui Indomart, Alfamart, Virtual Account BCA, Virtual Account Bank 

Permata dan Virtual Account Bank Mandiri  dengan mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa 

(NIM) secara benar. (seperti cara pembayaran kuliah).  

5. Seminar ini sebagai syarat kelulusan Mata Kuliah kewirausahaan (Entrepreneur) dan sertifikat 

peserta seminar hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mengikuti seminar (peserta 

seminar diwajibkan mengisi daftar hadir). 

6. Demi tertibnya pelaksanaan seminar khususnya bagi mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah 

Kewirausahaan (Entrepreneur), jadwal pelaksanaan seminar telah disusun dan disesuai dengan 

ketersediaan kelas/waktu perkuliahanan. 

   

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerja sama yang 

baik, kami mengucapkan terima kasih. 

         

     

                        Rektor,     

      

    

 

 

       Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd 

Tembusan : 

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik 

2. Ka. BAKU, Ka. BAAK & KA. BTI 

3. Kaprodi 

4. Kabag. BEC 

5. Kepala Kampus/Staf Operasional 

http://students.bsi.ac.id/



