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PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

JI. Jenderal Ahmad Yani No.06 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 65605 Faximile (0741) 65605

PENGUMUMAN
Nomor : 800/1239/Dikmenti/V/2010

Berdasarkan peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2010, tanggal 24 Mei 2010 tentang pedoman pemberian 
bantuan beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa di Provinsi Jambi, salah satu upaya Pemerintah dalam 
mencerdaskan kehidupan masyarakat Jambi adalah melalui pelayanan pendidikan untuk semua (Education for All). 
Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia umumnya dan Provinsi Jambi khususnya berada 
pada taraf ekonomi dibawah rata-rata sehingga kesadaran akan kebutuhan pendidikan masih rendah. Namun disisi lain 
kita membutuhkan daya saing baik ditingkat regional maupun pada tingkat global. Sehubungan dengan permasalahan 
kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu namun berprestasi, maka Pemerintah 
Provinsi Jambi, melalui Dinas Pendidikan telah berupaya menyusun kebijakan yang berkaitan dengan program 
pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Wujud dari pelaksanaan 
program tersebut dalah pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Dengan sistem rekrutmen dan syarat-
syarat sebagai berikut:

A. Sistem Rekrutmen

1. Bagi mahasiswa Strata 1 dalam Provinsi jambi, Mendaftar ke perguruan tinggi masing-masing.
2. Bagi mahasiswa Strata 1 luar Provinsi jambi mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur / 

Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Bagi mahasiswa Strata 2 dan S3 dalam dan luar Provinsi jambi mengajukan permohonan kepada Bapak Gubernur 

/ Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
4. Beasiswa melalui seleksi nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang dilaksanakan oleh Perguruan 

Tinggi lokal sesuai dengan jadwal SNMPTN.
5. Beasiswa Khusus program S2 MIPA UI, untuk menjadi tenaga pendidik pada SMA bertaraf Internasional Provinsi 

Jambi. Rekrutmennya melalui pengumuman dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ke Dinas Pendidikan Kab / Kota 
yang dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi FMIPA UI.

B. Syarat-Syarat penerima Beasiswa

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri 
yaitu:
a. siswa-siswi yang berasal dari keluarga ticak mampu lulusan SMA/MA/SMK/MAK;
b. siswa-siswi SMA/MA/SMK/MAK penerima Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM),
c. mengisi formulir yang disediakan oleh panitia lokal SNMPTN;
d. melampirkan fotocopi buku raport semester I sampai dengan semester V;
e. rata-rata nilai mata pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris minimal >= 7.00;
f. melampirkan daftar gaji dan/atau penghasilan orang tua diketahui oleh Kepala Desa /Lurah
g. melampirkan fotocopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
h. melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti kuliah sampai selesai;
i. melampirkan surat pernyataan sanggup mentaati peraturan pada Perguruan Tinggi / Universitas / Fakultas dan 
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peraturan Pemerintah Daerah;
j. lulus Ujian sekolah dan/atau Ujian nasional;
k. lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri;

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa Program Strata 1 yang akan ditetapkan sebagai penerima 
bantuan beasiswa sebagai berikut:
a. mahasiswa berkemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi jambi, dan/atau tidak mampu 
secara ekonomi;
b. mengajukan permohonan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan;
e. melampirkan biodata/curiculum vitae;
d. melampirkan surat keterangan dari Dekan yang menyatakan masih aktif kuliah;
e. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi;
f. telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 semester yang dibuktikan dengan transkip nilai;
g. nilal Indek Prestasi Kumulatif (IPK) semester 1 dan 2 rata-rata kumulatif lebih kurang 3,00 kecuali Fakultas Kedokteran, 
Farmasi, dan Teknik IPK lebih kurang 2,75;
h. bagi aktivis/pengurus lembaga kemahasiswaan, melampirkan sertifikat/SK aktivis.
i. Foto copy buku tabungan/nomor rekening atas nama yang bersangkutan; dan
j. Bersedia membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila tidak dapat 
menyelesaikan studinya.

(3) Persyaratn yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa Program Strata 2 dan Strata 3 yang akan ditetapkan sebagai 
penerima bantuan beasiswa sebagai berikut:
a. mengajukan permohonan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan;
b. melampirkan biodata/curiculum vitae;
c. Prioritas mahasiswa dalam bidang sains khususnya yang sedang menyusun Tesis/Disertai dengan melampirkan 
proposal Tesis/Disertai yang ditandatangani Pembimbing.
d. Melampirkan surat keterangan dari Direktur Program Pascasarjana yang menyatakan masih aktif kuliah;
e. Terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi;
f. Foto copy buku tabungan/nomor rekening atas nama yang bersangkutan;
g. Bersedia membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila tidak dapat 
menyelesaikan studinya;
h. Melapor dan menyerahkan tesis atau disertai ke Dinas Pendidikan apabila telah selesai kuliah

B. Beasiswa Khusus Program Strata 2 MIPA UI

1. Berlatar Belakang guru MIPA UI
2. Guru mengajar bidang studi Matematika, Biologi, Fisika, Kimia
3. Lulus seleksi masuk Program Strata 2 MIPA LII
4. Umur maksimal 40 tahun
5. Surat Izin Belajar dari Bupati/Walikota
6. Menandatangani Surat Pernyataan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
7. Menandatangani Surat Perjanjian

Pengajuan permohonan Beasiswa ini berakhir pada tanggal 20 Juni 2010 Perguruan Tinggi dalam Provinsi Jambi dan 
25 Juni 2010 Perguruan Tinggi bagi luar Provinsi Jambi dan untuk lebih jelasnya dapat di tanyakan ke Dinas Pendidikan 
Provinsi jambi pada Bidang Dikmenti.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Drs. H. Rahmad Derita, M.Pd.I
Pembina Utama Madya
NlP. 195906101984031005

Baca pengumuman resmi.

For more information please visit our website: http://scholarshipsbank.com/beasiswa-s1-s2-s3-dari-pemerintah-provinsi-
jambi/
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