
 PENGUMUMAN 

Nomor: In.06.0/R/PP.00.9/2286/2014  

 

IAIN Walisongo Semarang pada tahun anggaran 2014 akan memberikan Beasiswa  S.2 dan S.3 kepada  

para lulusan S.1 dan dosen tetap IAIN Walisongo. Sumber pembiayaan Beasiswa ini berasal dari GOI  

yang dituangkan dalam DIPA-Rupiah Murni Pendampingan (RM-P) IAIN Walisongo Semarang. Bagi para 

calon peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan menerima biaya kuliah secara penuh. Beasiswa S.2 

diberikan kepada lulusan S.1 baik dari  IAIN Walisongo maupun dari luar IAIN Walisongo. Sedangkan 

beasiswa S.3 diberikan kepada para dosen tetap  IAIN Walisongo yang sudah lulus S.2 tetapi mereka 

belum mengikuti program S.3. Kuota Beasiswa  keseluruhan berjumlah 20 orang, terdiri atas beasiswa S.2 

sebanyak 12 orang dan S.3 sebanyak 8 orang.    

Program studi yang dibutuhkan untuk S.2 yaitu: kelompok Sains dan Teknologi (Sainstek) dan Sosial 

Humaniora (Soshum). Untuk Sainstek meliputi : MIPA, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, 

Astronomi dan  Ilmu Falak. Sedangkan kelompok Soshum meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, 

Bahasa Inggris, Ekonomi dan atau Ekonomi Islam, Sosiologi  dan Psikologi. 

Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Program Beasiswa  IAIN Walisongo.  

Demikian, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. 

 

 

Semarang, 14 Mei 2014 

Rektor 

 

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. 

NIP. 196003121987031007 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



                  PETUNJUK TEKNIS  

PROGRAM BEASISWA   

IAIN WALISONGO SEMARANG 

TAHUN 2014 

 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah, akhirnya buku Petunjuk Teknis (JUKNIS) Beasiswa  IAIN Walisongo Tahun 2014  

ini dapat diselesaikan dengan baik. Beasiswa tahun 2014 ini merupakan kelanjutan program tahun 2013 

sehingga Juknisnya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu.  Terbitnya Juknis ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkenaan dengan program  Beasiswa  bagi dosen tetap IAIN 

Walisongo dan para alumni, baik dari IAIN Walisongo maupun dari luar IAIN Walisongo.   

Sebagai acuan dalam pelaksanaan program Beasiswa, Juknis ini memuat tentang kualifikasi, proses dan 

mekanisme pengajuan beasiswa, mulai dari pendaftaran, tahapan seleksi berkas, penilaian, penetapan 

penerima beasiswa sampai pada tahapan pencairan dana serta evaluasi dan monitoring.  

Program Beasiswa  yang dilaksanakan oleh IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2014 adalah  beasiswa 

yang bersumber dari DIPA RM-P dengan memberikan pembiayaan studi secara penuh. Adapun sasaran 

penerima bantuan beasiswa adalah para lulusan S.1 dan dosen tetap yang akan meneruskan pendidikannya 

ke jenjang S2/S3 di Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara.    

Program Beasiswa  ini diharapkan mampu mendorong upaya percepatan peningkatan kualifikasi 

pendidikan dan mutu dosen  perguruan tinggi secara terprogram. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan ini 

diperlukan perencanaan yang terarah, simultan dan dilakukan  secara kompetitif. Hal ini dimaksudkan agar 

dalam proses peningkatan kualitas dosen tercipta budaya bersaing yang sehat dan akuntabel secara internal 

dan eksternal agar mencapai hasil yang lebih optimal.  

Mudah-mudahan buku petunjuk teknis (JUKNIS) ini dapat memenuhi kebutuhan dan harapan, bukan saja 

bagi IAIN Walisongo, tetapi juga bagi semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan 

informasi program  Beasiswa  ini. 

Semarang,  Mei 2014 

Rektor, 

 

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A. 

NIP. 196003121987031007 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang Undang, 

khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

SISDIKNAS). Secara umum, UU SISDIKNAS mengamanatkan bahwa potensi peserta didik harus 

dikembangkan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Untuk melaksanakan amant SISDIKNAS ini, peran dan fungsi tenaga 

pendidik, tidak terkecuali dosen, sebagai garda terdepan dalam meningkatkan potensi peserta didik  

sangat penting.  

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, dosen harus memiliki kualifikasi akademik 

minimum dan Sertifikasi Pendidik Profesional sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. 

Amanat tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan 

program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk 

program pascasarjana. 

Sampai dengan tahun 2014, tenaga dosen tetap  IAIN Walisongo sebanyak 333 orang. Dari jumlah 

tersebut, 81 % yang telah memiliki kualifikasi akademik setara magister (S2) dan 15 % bergelar doktor 

(S3) serta sisanya (3 %) masih berpendidikan sarjana.  Seiring dengan program konversi IAIN menjadi 

UIN Walisongo, kondisi dosen tetap di atas masih sangat perlu untuk di up-grade, baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Konversi IAIN menjadi UIN Walisongo mutlak memerlukan tenaga pengajar yang 

lebih banyak dan berkualifikasi baik karena UIN Walisongo akan membuka sejumlah program studi 

umum, baik dalam kelompok Sains dan Teknologi  (Sainstek) maupun Sosial Humaniora (Soshum) 

Sesuai dengan target yang diamanahkan oleh undang-undang, IAIN Walisongo terus mengupayakan 

untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen minimal setara magister (S2) pada tahun 2015. 

Beragam pendekatan telah ditempuh dalam upaya memenuhi kualifikasi akademik minimal bagi para 

dosen.  Salah satu diantaranya adalah dengan memberikan beasiswa kepada dosen tetap dan alumni S.1 

untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat pascasarjana di dalam negeri. Menyadari hal tersebut, IAIN 

Walisongo  memandang perlu untuk merumuskan sebuah petunjuk teknis (JUKNIS) pelaksanaan 

program Beasiswa   dalam implementasi program beasiswa (S2 dan S3). Juknis ini diharapkan mampu 



memberikan panduan dalam pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

sehingga dapat memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. 

B. TUJUAN 

Secara umum, program bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban mahasiswa peserta 

program beasiswa dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai tenaga pendidik pada IAIN Walisongo. 

Secara khusus, program ini bertujuan untuk mendorong tenaga pendidik agar dapat:  

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas tenaga pendidik di bidang akademik dan keilmuan;  

2. Memperkuat kapasitas kelembagaan IAIN Walisongo;  

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;  

4. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi tenaga pendidik;  

5. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas dosen IAIN Walisongo sesuai dengan standar nasional 

pendidikan;  

6. Melakukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kualitas dosen pada berbagai program 

studi guna meningkatkan status akreditasi IAIN Walisongo.  

C. SKEMA PROGRAM   

Program beasiswa IAIN Walisongo tahun 2014 dilaksanakan  menggunakan skema model Beasiswa    

dengan alokasi anggaran  berasal dari GOI yang dituangkan dalam DIPA-Rupiah Murni Pendampingan 

(RM-P) IAIN Walisongo Semarang.  Rekruitmen dan penyelenggaraan program beasiswa dilaksanakan 

secara khusus dan terprogram. 



BAB II 

PROGRAM BEASISWA  

 

A.  Rasional  

IAIN Walisongo sebagai salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri  (PTAIN) terus berusaha 

mengembangkan diri secara komprehensif. Selain terus menambah infrastruktur secara fisik, seiring 

dengan terus berkembangnya jumlah mahasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan 

kependidikan pun terus diupayakan. Salah satu upaya yang lebih menjamin output berkualitas adalah 

diadakannya Beasiswa  bagi para alumni dan dosen tetap IAIN Walisongo untuk melanjutkan 

pendidikan S.2 dan S.3 sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.  Hal ini didasari pada azaz 

kebutuhan bahwa dosen merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidikan di perguruan tinggi 

yang memegang kunci dengan tujuan untuk mengembangkan peserta didiknya dalam rangka menjadi 

manusia yang bermartabat, handal dan mampu menghadapi tantangan zaman serta  berdaya saing 

tinggi, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial tinggi serta dapat terserap lapangan pekerjaan 

sesuai kebutuhan masyarakat. Dosen yang berkualitas diharapkan dapat melakukan pelayanan 

akademik serta memroses pendidikan ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan tersebut. 

Untuk memperoleh dosen yang bermutu maka perlu disiapkan langkah-langkah strategis yang 

terencana dan terukur. Salah satu langkah yang  ditempuh IAIN Walisongo adalah upaya peningkatan 

kompetensi dan kualifikasi dosen melalui program  Beasiswa  kepada dosen tetap dan alumni S.1. Hal 

ini penting karena salah satu persoalan yang dihadapi IAIN Walisongo adalah keterbatasan dana untuk 

mengikutsertakan dosen dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atas dasar itulah, 

IAIN Walisongo, melalui dana DIPA memberikan  Beasiswa  kepada dosen dan alumni S.1 untuk 

mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan pembiayaan secara penuh dan dilakukan secara 

selektif.  

B.  Tujuan  

1. Memenuhi kualifikasi dosen IAIN Walisongo;  

2. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas dosen sesuai dengan standar nasional pendidikan;  

3. Melakukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kualitas dosen pada berbagai program studi.   

 

C.  Sasaran  

Sasaran  program ini adalah dosen tetap pada IAIN Walisongo dan lulusan S.1 IAIN Walisongo 

maupun  dari luar IAIN Walisongo. 

 

 



D. Ketentuan 

Ketentuan bagi para calon peserta Beasiswa  ini diatur sebagai berikut:  

a. Model beasiswa ini, secara teknis, memberikan biaya studi secara penuh bagi dosen tetap yang 

sudah lulus S.2 tetapi belum mengikuti kuliah S.3, dan lulusan S.1 baik  dari IAIN Walisongo 

maupun dari perguruan tinggi lain untuk mengikuti kuliah S.2. 

b. Calon peserta program S.3 telah mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas;   

c. Telah diterima pada Perguruan Tinggi Negeri penyelenggara Program Pascasarjana dalam 

negeri; 

d. Pelamar yang diterima diutamakan memiliki latar belakang pendidikan linier dengan pendidikan 

sebelumnya (untuk jenjang S-3 dilihat S-1 dan S-2 nya, dan untuk jenjang S.2 dilihat S.1 nya); 

E. Persyaratan Umum 

1. Beasiswa  (S.3)  

a. Dosen tetap IAIN Walisongo Semarang; 

b. Mendapat rekomendasi dari dekan tempat dosen bertugas yang menyatakan bahwa program studi 

yang akan diambil dibutuhkan untuk penguatan satuan program studi/jurusan pada fakultas 

tersebut.  

c. Mengajukan permohonan kepada Rektor  yang  disertai:  

a) Daftar Riwayat Hidup;  

b) Fotokopi SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen yang telah disahkan 

lembaga;  

c) Foto berwarna ukuran 4x6 (3 lbr);  

d) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai ( S1dan S2) yang telah dilegalisir;  

e) Sertifikat Pendidik Dosen (bagi yang telah lulus sertifikasi).  

f) Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari Kementerian Agama atau 

lembaga lain (APBN/APBD) yang ditandatangani di atas materai 6000;  

 

2. Beasiswa S.2 

a. Alumni S.1 dari IAIN Walisongo maupun dari luar IAIN Walisongo; 

b. Menandatangani  kontrak kerja dengan IAIN Walisongo dan bersedia mengabdi pada IAIN 

Walisongo sebagai calon tenaga pengajar/calon dosen dengan batas waktu yang tidak 

ditentukan. (dilaksanakan setelah dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa) 



c. Pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai tetap pada yayasan atau badan tertentu, calon 

pegawai negeri sipil (CPNS) atau pegawai negeri sipil (PNS) ditandatangani di atas materai 

6000; 

d. Mengajukan permohonan Beasiswa kepada Rektor IAIN Walisongo yang  disertai:  

a) Daftar Riwayat Hidup;  

b) Foto berwarna ukuran 4x6 (3 lbr);  

c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku rangkap 3;  

d) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai  S1 yang telah dilegalisir rangkap 3;  

e) Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa pihak manapun yang 

ditandatangani di atas materai 6000;  

f) Fotokopi sertifikat atau piagam yang menunjukkan keterlibatan calon peserta beasiswa 

dalam kegiatan akademik (apabila ada);  

g) Pengumuman atau Surat Keterangan bahwa calon peserta sudah diterima pada perguruan 

tinggi negeri. 

F. Persyaratan Khusus  

a. Usia maksimal  25 tahun untuk S2, dan bagi pelamar S.3 tidak ada batasan usia;  

b. Indeks prestasi kumulatif (IPK) pendidikan sebelumnya minimal 2,75 untuk S2 dan 3,00 untuk S3, 

masing-masing dengan skala 4; 

c. Surat Keterangan Sehat dari dokter. 

 

G.  Prosedur Pengajuan Bantuan  
 

1. Pengumuman ditayangkan melalui website www.walisongo.ac.id  

2. Mendaftarkan diri sebagai calon peserta Beasiswa    IAIN Walisongo Semarang   Ketentuan dan 

prosedur pendaftaran mengikuti Petunjuk Teknis  Beasiswa  IAIN Walisongo Semarang Tahun 

2014.    

3.  Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan proses seleksi.  

4. Berkas permohonan yang dikirim memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

1)  dikirim secara perorangan;  

 2) berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Petunjuk Teknis ini.  

3)  Tim seleksi tidak menerima berkas permohonan susulan atau berkas permohonan tambahan 

setelah berkas pertama diterima.  

 

 

http://www.walisongo.ac.id/


H. Seleksi  

Seleksi bagi para calon penerima Beasiswa  S.2, S.3  IAIN Walisongo dilaksanakan dengan 2 (dua) 

tahap. Tahap pertama, seleksi administrasi. Tahap kedua, seleksi kompetensi (akan dilakukan 

wawancara).  

Ketentuan seleksi akademik dan administrasi diatur dalam Matrik Pengajuan Beasiswa.  

I. Pengumuman Hasil Seleksi 

Hasil seleksi penerimaan Beasiswa  S.2, S.3  IAIN Walisongo akan diumumkan melalui website 

www.walisongo.ac.id dan ditempel pada papan pengumuman. Bagi peserta yang dinyatakan lulus harap 

segera melaksanakan registrasi.   

J.  Pelaksanaan 

a. Komponen Pembiayaan  

Komponen pembiayaan terdiri  atas: 

a)  Biaya pendidikan, yaitu biaya yang diterimakan kepada peserta Beasiswa , meliputi: Biaya 

Hidup, Pendaftaran, Biaya Penelitian (dalam rangka penyelesaian thesis atau disertasi), Biaya 

Buku, dan SPP. 

b) Biaya hidup (living-cost), yaitu biaya yang diterimakan kepada mahasiswa selama mengikuti 

masa studi (4 semester bagi peserta program S2 dan 6 semester bagi peserta S3). 

c) Ketentuan besaran pembiayaan poin a) dan b) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

yang berlaku.  

b. Hak dan Kewajiban  

1. Hak Peserta. Peserta Beasiswa  program S.2 dan S.3  IAIN Walisongo mempunyai hak:  

a) Mendapat pendidikan dan pengajaran dari dosen yang berkualitas dan ahli pada bidangnya,  

b) Menerima bantuan biaya pendidikan,  

c) Memperoleh layanan pendidikan dari PT penyelenggara pendidikan Pascasarjana,  

d) Memperoleh pembebasan biaya kuliah dan biaya administrasi akademik lainnya  selama masa 

studi yang ditetapkan, 

e) Memperoleh gelar akademik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan jenjang 

pendidikan yang diikuti apabila telah menyelesaikan studinya,  

2. Kewajiban Peserta. Selain hak yang diperoleh, peserta Beasiswa  program S.2 dan S.3   IAIN 

Walisongo mempunyai kewajiban, yaitu: 

a) Bagi dosen tetap IAIN Walisongo diwajibkan melaporkan dan mengajukan surat tugas belajar 

kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Rektor IAIN Walisongo;  

http://www.walisongo.ac.id/


b) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi penyelenggara 

program dan lembaga pemberi beasiswa, dalam hal ini IAIN Walisongo Semarang;  

c) Menjaga nama baik lembaga pemberi beasiswa dan perguruan tinggi penyelenggara program 

pascasarjana;  

d) Menandatangani dokumen perjanjian bantuan beasiswa S.2 dan S3;  

e) Mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi belajar yang 

optimal;  

f) Melaporkan penggunaan dana yang diterima kepada Rektor IAIN Walisongo setiap semester, 

sesuai ketentuann yang berlaku;  

g) Menyerahkan laporan kegiatan akademik dan hasil proses belajar setiap semester kepada IAIN 

Waliosongo 

h) Lulus dalam jangka waktu secepat mungkin atau maksimal sesuai batas waktu yang ditentukan 

(S2 selama 4 semester dan S3 selama 6 semester).  

i) Bantuan hanya diberikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam masa studi 

peserta beasiswa belum dapat menyelesaikannya, maka biaya penyelesaian studi menjadi 

tanggung jawab peserta yang bersangkutan;  

j) Apabila peserta tidak dapat menyelesaikan studi karena mengundurkan diri atau drop out, 

maka peserta wajib mengembalikan seluruh biaya ke kas negara sebesar bantuan yang telah 

dikeluarkan  selama mengikuti pendidikan.  

 

c. Penghentian Beasiswa   

Beasiswa  S2/S3 diberhentikan apabila:  

a) Telah menyelesaikan studi yang dibuktikan dengan hasil ujian Tesis (S2) atau Disertasi (S3);  

b) Penerima mengundurkan diri dari Program Beasiswa  atas kemauan sendiri, maka yang 

bersangkutan berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;  

c) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan penerima tidak layak melanjutkan studi karena tidak 

mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;  

d) Tidak mampu menyelesaikan studi dalam batas waktu yang telah ditentukan;  

e) Sakit, cacat atau sebab lain yang menyebabkan bersangkutan tidak dapat melanjutkan 

pendidikan; 

f) Meninggal dunia.  

 

 



d. Sanksi  

Penerima program Beasiswa  S.2/S.3 yang tidak menggunakan dan/atau tidak melaporkan 

penggunaan dana bantuan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa 

pengembalian uang sejumlah yang diterima ke kas Negara dan tidak dapat menerima bantuan serupa 

pada tahun berikutnya. 



BAB III 

PENUTUP 

 

Pedoman ini merupakan acuan dan petunjuk dalam pelaksanaan program beasiswa dosen dan calon 

dosen IAIN Walisongo tahun anggaran 2014. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program 

beasiswa yang tercantum dalam Juknis ini dapat menghubungi Sekretariat IsDB, IAIN Walisongo. 

a. Tolkah, M.A. (08122927449) 

b. Rahman El Junusi, S.E., M.M. (081326185355) 

c. Priyono, M.Pd. (081326010773) 

 

Semarang, 14 Mei 2014 

Rektor 

 

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag 

NIP. 19600312 198703 1 007 

 

 



Lampiran:  

MATRIK PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA 

Prosedur pengajuan beasiswa  studi S.2, S.3  IAIN Walisongo dapat dilihat pada jadwal berikut:  

 No Waktu Kegiatan/Agenda Keterangan 

1 Mei 2014  Pengumuman pendaftaran   Diupload pada 

www.walisongo.ac.id 

2  14 s.d 18 Juli 2014  

 

  

Pendaftaran Calon Peserta  

dan seleksi administrasi 
 Membawa persyaratan 

sebagaimana tertera pada 

Petunjuk Teknis Bab II 

huruf  D, E, F. 

 Berkas calon peserta S.2 

dimasukkan dalam stop 

map kuning dan S.3 merah.   

 Bagi pendaftar yang berkas 
persyaratnnya tidak 

lengkap, otomatis gugur 

dan tidak bisa masuk dalam 

seleksi akademik. 

 Tempat pendaftaran : 
Gedung Rektorat Lt 3, 

Kantor  IsDB. 

 Petugas: Staf IsDB 

2   22 Juli 2014 Pengumuman Hasil Seleksi 

Administrasi 

Diumumakan lewat 

www.walisongo.ac.id dan di 

Papan Pengumuman 

Kampus I 

4  23 Juli 2014 Pelaksanaan Wawancara Tempat; Ruang Sidang 

Rektorat Lt 3 

Jam: 09 s.d selesai 

5 24 Juli 2014 Pengumuman Hasil Seleksi Diumumakan lewat 

www.walisongo.ac.id dan di 

Papan Pengumuman 

Kampus I 

6 7 Agustus 2014 Registrasi  Gedung Rektorar 
Kampus I IAIN 

Walisongo Semarang. 

 Menandatangani 
dokumen-dokumen 

 

  

Semarang, 14 Mei 2014 

Rektor 

 

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag 

NIP. 19600312 198703 1 007003 
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