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PEM ERINTAH KABU PATEN SITU BONDO
DINAS PENDIDTKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura Nomor 55 A situbondo 8 ( 033s ) 621120 - 6z1g70Fax.6z0866
SITUBONDO 68322

PENGUMUMAN
NOMOR : 421.A/fE to / 431.201.2.21 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati situbondo Nomor : 3L Tahu n 2o2L, tetang Beasiswa Kepada
Mahasiswa Berprestasi Dl Kabupaten Situbondo, maka Dinas pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten situbondo membuka pendaftaran seleksi calon penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa
Baru Tahun anggaran 2021, dengan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. SASARAN:

1. Mahasiswa Strata Satu (S1), Diploma Empat (D 4) dan Diploma Tiga (D3) yang berasal dari
keluarga Miskin Bedasarkan Data Tunggal Kesejahteraab sosial (DTKS);

2. Mahasiswa Strata Satu (S1), Diploma Empat (D 4) dan Diploma Tiga (D3) yang berasal dari
keluarga tidak miskin berdasarkan Data Tunggak Kesejahteraan social (DTKS) tetapi memiliki
prestasi akademik danlatau non akademik;

3. Mahasiswa Pascasarjana Strata Dua (S2) yang memiliki prestasi akademik dan non akademik
berasal dari keluarga tidak mampu;

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum:
a. Penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda penduduk (KTp) atau

Kartu Keluarga (KK);

b' Terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan bukti daftar
ulang dari perguruan tinggi;

c. Tidak sedang menerima beasiswa lain;
d' Mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
e. Mengisi surat pernyataan bersedia mengabdi kepada Pemerintah Daerah sesuai

bidangnya setelah lulus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
2. Persyaratan Khusus:

a. Persyaratan beasiswa mahasiswa tidak mampu;
o Berusia maksimal 2L tahun saat mendaftar;
o Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi

atau mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif
kuliah;

o Berasal dari rumah tangga miskin berdasarkan ( DTKS );o Bagi lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor
semester 1 sampai semester 5 minimal 77 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor
semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah; dan

o Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol)
untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta akreditasi A dan lpK
minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk perguruan tinggi swasta selama 2 semester
terakhir; atau

o Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan
minimal tingkat Kabupaten.



b. Persyaratan beasiswa mahasiswa berprestasi;
o Berusia 21 tahun saat mendaftar;
o Lulusan stvlA/sMK/MA/sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi

atau mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau ,rr.i k"turangan aktif
kuliah;

o Berasal dari rumah tangga dengan kategori tidak miskin berdasarkan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

o Bagi lulusan sl\AA/ sMK/MA/sederajat memiliki prestasi akademik
dengan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 minimal go yang
dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang
disyahkan oleh Kepala sekolah:

o Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol)
untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta akreditasi A dan lpK
minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk perguruan tinggi swasta selama 2 semester
terakhir; atau

o Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan
minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-euran paling sedikit 10 juz atau
prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang
berwenang.

C.

o Berusia maksima 30 tahun saat mendaftar;
o Lulusan strata satu atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang pascasarjana

atau mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif
kuliah;

o Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, lpK
minimal 3,25 (tiga koma dua lima);

o Perguruan Tinggi Swasta, lpK minimal 3,50 (tiga koma lima nol).o Berasal dari rumah tangga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial ( DTKS ); atau

o Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan
minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 15 juz atau
prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang
berwenang.

C. BERKAS PENDAFTARAN :

Mengisi Biodata calon penerima beasiswa yang disediakan panitia
FC Akte Kelahiran, KTp dan KK disahkan oleh Desa
FC Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS)
FC Rapor smt 1- 5 yang disahkan oreh Kepala Sekoiah (bagi sMA sederajad)
FC Kartu Hasil Studi 2 semesterterakhir (bagi mahasiswa)
surat Keterangan aktif Kuliah atau identitas Kemahasiswaan
Pas photo ukuran 3x 4
Mengisi Surat Pernyataan Bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh
Mengisi surat pernyataan bersedia mengabdi pada pemerintah Daerah sesuai bidangnnya
setelah lulus sekurang-kurangnya 1 tahun;
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l-0. Membawa materai
1l-' seluruh persyaratan dimasukan dalam map warna merah

D. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN :

1. Waktu Pendaftaran :

Pelaksanaan pendaftaran mulai taneqol : 20 september sampoi dengan 0g oktober 2O27,
padajam:
- Hari Senin s.d Kamis : 07.30 - 15.00 WtB
- Hari jumat : 07.30 - 10.00 WtB



2. Tempat Pendaftaran:
di Ruang Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Situbondo , denqon olamat : tln. Maduro No. 55 ASitubondo

E. PENGUMUMAN HASILSELEIGI :

Hasil seleksi calon penerima beasiswa yang di nyatakan lolos, akan diumumkan berdasarkan
Keputusan Bupati Situbondo

F. LAIN-LAIN:
Hal-hal yang belum jelas bisa menghubungi :

t. Sdr. Sunardi (No. HP 085230198997)
2. Sdri. Dewi Pithaloka D ( Nomor HP 089619986777)

08 September 2021
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