
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR :O TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN

PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 42 peraturan
Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.OS|20IS tenang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga, perlu penetapan petunjuk Teknis
Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Dirketur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa bagi
Mahasiswa Miskin pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Hindu:

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun
Pendanaan Pendidikan;

2008 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20 14 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8L/PMK.OS|2OI2
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 563);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor lg}lPMK.OSl2Ol2
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor
I 191);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33|PMK.O2|2OI6
Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2Ol7;

z.

4.

5.

6.

9.
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MEMUTUSKAN:



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDEML INGAN
MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI
MISKIN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian
bagi Mahasiswa Miskin pada Perguruan Tinggi

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada KESATU
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
dengan keputusan ini;

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada KEDUA
diiadikan acuan pelaksanaan
Beasiswa Miskin pada Perguruan Tinggi

Bantuan
Hindu di
t Hindubawah Direktorat Jenderal Bimbinean M

Kementerian Agama RI;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

BEAS]SWA BAGI MAHASISWA MISKIN

PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

HINDU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa. Salah satu cara mencerdaskarr kehidupan bangsa tersebut
di bidang pendidikan adalah meningkatkan akses pendidikan yang
berkualitas, terjangkau, relevan, dan efesien menuju kesejahteraan ra$at,
kemandirian, keluhuran budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta
kewirausahaan. Negara hadir dan memfasilitasi masyarakat untuk
memperoleh akses pendidikan.

Sesuai kewenangannya, Kementerian Agama membina penyelenggaraan

pendidikan keagamaan, termasuk Pendidikan Keagamaan Hindu. Berdasarkan
Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Agama 2015,2019, salah satu
perhatian adalah peningkatan pelayanan pendidikan keagamaan dalam upaya
meningkatkan keimanan dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Untuk dapat melaksanakan perhatian tersebut secara merata dan
menyeluruh, Unit Eselon I Kementerian Agama melaksanakan program yaitu
pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin kepada mahasiswa yang sedang
belajar di Perguruan Tinggi Agama. Salah satu Unit Eselon I tersebut adalah
Ditjen Bimas Hindu yang melaksanakan program pemberian beasiswa
mahasiswa miskin kepada mahasiswa di perguruan Tinggi Keagamaan Hindu
(FrIKH).
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Ditjen Bimas Hindu membina 4 PTKHN, dan B PIKHS program strata

satu (S1) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka menjamin

kelangsungan studi para mahasiswa Perguruan Tinggi Hindu, maka

pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin diprogramkan menjadi

prioritas nasional yang harus disukseskan oleh Kementerian Agama dalam hal

ini Ditjen Bimas Hindu.

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat.ini

masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka

Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 29 ,4o/o dan angka tingkat
melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara

berkembang pada umumnya. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan
jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan

tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak

mampu secara ekonomi. Selain itu peningkatan akses terhadap informasi dan

sumber pendanaan juga relatif terbatas.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau

industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum

dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin

keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
mulai tahun 2014 meluncurkan Program Bantuan beasiswa miskin yaitu

bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara

ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan

di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung program tersebut antara

Iain dengan menyusun database siswa jenjang pendidikan menengah yang

memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk
dapat diakses oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu atau
menyediakan bantuan biaya pendidikan.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan
pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

KubiL! OrganisiLsi.
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap

peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan

beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai

pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik
pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi

mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi

hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat

menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. pasai [2]

menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada

Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2OO8 tentang
Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasa| 27 ayat (1), menyebutkan

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya

memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik
yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikanrrya.

PasaI 27 ay at (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta

didik yang berpresta si,

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 201O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan

bah'a'a satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib
menyediakan beasiswa miskin bagi peserta didik berkewarganegaraan

Indonesia dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta clidik

berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan

tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 2OYo (dua puluh persen) dari
jumlah keseluruhan peserta didik baru.

Misi

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai
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potensi akademik baik untuk dapat menempuh

jenjang pendidikan tinggr;

sampai ke

2. Menghasilkan sumber daya insani yang mamBu berperan

mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

D. T\rjuan

1. Menjamin kelangsungan pendidikan mahasiswa miskin di

2. Membantu mahasiswa yang kondisi ekonomi sosialnya g mampu

E. Sasaran

1. Mahasiswa miskin yang masih aktif kuliah pada PTKH.

2. Mahasiswa miskin yang sudah kuliah minimal dua se:
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BAB II

TATA KELOLA BANTUAN

A. Penyelenggara

Perguruan Tinggi Penyelenggara (PfP) Program bantuan biaya

Pendidikan miskin adalah Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan Hindu

Negeri/ Swasta (P|KHN/S) di bawah Kementerian Agama dan Ditjen Birhas

Hindu.

B. Pengelola

Pengelola Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa miskin

adalah 12 (dua belas) Perguran Tinggi Keagamaan Hindu :

1. Penanggung Jawab

a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;

b. Rektor/ Ketua Perguruan Tinggi Penyelenggara;

c. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Pelaksana

a. Kepala Biro Administrasi, Umum, Akademik dan kemahasiswaan/Kepala

Bagian Administrasi, Umum,Akademik dan kemahasiswaan;

b. Wakil Dekan/Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;

c. Kepala Bagian Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Kepala Sub.

Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;

d. Tim yang ditunjuk oleh Penanggungjawab Perguruan Tinggi;

e. Pejabat Pembuat Komitmen yang relevan; atau

f. Bendahara Pengeluaran.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pusat

1. Sosialisasi program terutama ke Sekolah di wilayahnya;

2. Koordinasi pendataan (memverifikasi data calon penerima);

3. Menetapkan penerima melalui surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu;
4. Melaporkan perubahan data penerima paling lambat setiap semester;

5. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima;
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6. Melaporkan data prestasi mahasiswa dalam bentuk soft copy dan hard copy

ke Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama;

7. Monitoring dan evaluasi internal;

8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan kepada stakeholder;

9. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan keuangan.

D. Penerima Bantuan

Penerima bantuan adalah mahasiswa yang aktif kuliah sudah berjalan
pada semester dua di P|KHN/ S dan maksimal diberikan bantuan sampai
semester IX jika anggaran tersedia.

E. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk bantuan beasiswa mahasiswa miskin sejumlah Rp.

750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3O0 mahasiswa.

F. Persyratan

1. Memilik NIRM.

2. surat pernyataan mahasiswa bahwa tidak sedang menerima beasiswa

berasal dari APBN/APBD pada waktu yang sama.

3. surat keterangan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan

tidak mampu dari tempat tinggal orang tua (RT/RW setempat atau Kepala

desa/ lurah / kepala dusun setempat).

4. Photo copy kartu tanda mahasiswa (KTM).

5. Photo copy buku rekening a.n. mahasiswa penerima bantuan beasiswa.

6. surat referensi/ keterangan masih aktif dari bank terkait yang disampaikan
secara kolektif atau perorangan.

Kdbag Orga isasi.
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BAB III

MEKANISME SELEKSI

A. Sosialisasi dan Koordinasi

1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu melakukan koordinasi

dengan P|KHN/S;

2 P|KHN/S melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada

sekolah melalui kepala sekolah dan publik tentang program beasiswa

miskin;

3 Kepala Sekolah atau yang sederajat mensosialisasikan program beasiswa

miskin kepada siswa khususnya bagi siswa kelas 12;

4 Kepala Sekolah atau yang sederajat mengoordinasikan dan memfasilitasi

seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah dan mengirimkan berkas yang

telah memenuhi persyaratan ke PTKHN/S yang dituju tanpa mengenakan

biaya pada siswa pendaftar.

B. Pendaftaran

1 Calon mengisi formulir pendaftaran (online atau offline) yang disediakan

Perguruan Tinggi Penyelenggaran dan seianjutnya formulir yang telah diisi

beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Perguruan Tinggi

Penyelenggara.

2 Berkas yang harus dikirim meliputi:

Berkas yang dilengkapi oleh calon yang lulus tahun 2016:

1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan

yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga)

lembar;

2) Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis sebagai bukti
siswa aktif;

3) Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/wali atau Surat Keterangan

Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/instansi tempat orang tua
bekerja/ tokoh masyarakat;

4) Fotokopi Kartu Keluarga;

Kirblg Organis.rsi.
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Sekolah/Calon harus memastikan P|KHN/S yang dipilih adalah

Perguruang Tinggi Penyelenggara program bantuan beasiswa mahasiswa

miskin. Informasi mengenai pola seleksi program bantuan beasiswa miskin di

setiap PTKHN/ S dapat dilihat melalui media informasi Perguruan Tinggi

Penyelenggaran Bantuan Beasiswa Miskin.

C. Jalur Seleksi :

Rekrutmen calon penerima Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa

Miskin melalui jalur seleksi yang berlaku di masing-masing PTKHN/S.

Perguruan Tinggi Penyelenggara dapat melakukan seleksi calon penerima

program Bantuan besiswa mahasiswa miskin dengan ketentuan :

1. Seleksi Jalur PTKHN:

a. PTKHN melakukan seleksi terhadap pendaftar menggunakan jalur,

persyaratan dan kriteria khusus yang ditetapkan olch masing-masing

PTKHN;

b. Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTKHN dengan memprioritaskan

pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang

mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas
Sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan

kondisi ekonomi pendaftar, dianjurkan kalau PIKHN melakukan

kunjungan ke alamat pendaftar. Disamping itu dapat juga dilakukan
verifikasi dan rekomendasi oleh penerima besiswa miskin sebelumnya;

c. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada

pendaftar yang mempunyai prestasi ekstra kurikuler paling rendah

peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif
lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa

sekolah / OSI S);

d. Apabila diperlukan tes lokal yang memerlukan kehadiran {isik pendaftar,

maka seluruh biaya untuk mengikuti proses seleksi mandiri termasuk
biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh PTKHN yang
bersangkutan;

e. Peiamar penerima BSM dan/atau memiliki KIP dan sejenisnya dapat

dikecualikan daiam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di

kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi
f. Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Rektor/ Direktur /Ketua

atau yang diberi wewenang melalui media yang tersedia dan dapat
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diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Pendidikan Hindu Subdit

Pendidikan Tinggi melalui Sistem Informasi Manajemen.

2. Seleksi Jalur PTKHS:

a. Seleksi ditentukan oleh masing-masing PIKHS dengan memprioritaskan

pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang

mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, dan memperhatikan

asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar,

akan lebih baik kalau PIKHS melakukan kunjungan ke alamat pendaftar;

b, Kunjungan ke alamat pendaftar dapat dilakukan dengan

menda-vagunakan mahasiswa PTKHS yang bersangkutan atau Perguruan

Tinggi dari domisili pendaftar dengan mekanisme yang disetujui bersama;

c. Peiamar penerima BSM dan/atau memiiiki KIP dan sejenisnya dapat

dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di

kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi;

d. Hasil seleksi calon mahasiswa penerima bantuan biaya bidikmisi

diumumkan oleh panitia seleksi P|KHS dan diinformasikan ke Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hlndu melalui Subdit Pendidikan 'rin.'oi

D. Penetapan

Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan miskin

tata cara sebagai berikut'

dilakukan melalui

1 Perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi clengan PfN / PfS lain dari

asal daerah pendaftar untuk melakukan visitasi/verifikasi;

2 Pelamar beasiswa miskin penerima BSM dan/atau memiliki KIP dan

sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi.

Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai

sanksi. Sesuai pengumuman hasil seleksi mandiri dan nasional, calon

mahasiswa melakukan daftar ulang di perguruan tinggi masing-masing;

3 Perguruan Tinggi melakukan pencalonan untuk pelamar beasiswa miskin
yang telah mendaftar ulang;

4 Pimpinan perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang

Penetapan Penerima beasiswa miskin untuk mahasiswa yang telah

melakukan daftar ulang;

5 Perguruan tinggi melakukan penetapan calon Mahasiswa pe nerlma

beasiswa miskin;
Kabitlr ()fcanisirsi.

Kclcga$aian &
Hukuln

Sckretaris Direktur

,/ \a tr



I

6 Surat Keputusan dirlnaksud dikirimkan ke Ditjen Bimas F
I7 Surat Keputusan r:frtuk penerima beasiswa miskin P

Pembuat Komitmen ['ang ditetapkan Dirjen Bimas Hindu.

oleh

E. Hal Khusus

PTKHN/S memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri

Kepala sekolah jika terjadi hal sebagai berikut:

I Sekolah asal tidak lagi menyelenggarakan

pendaftaran beasiswa miskin 2017;

2 Sekolah tidak dapat diarahkan untuk
miskinl

3 Terjadi force majeur bencana alam lainnya;

4 Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan

keadilan serta pemerataan akses pendidikan.

Pejabat

pa rekomendasi

beasiswa

untuk
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A.

BAB IV

PENGENDALIAN

M on itoring

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan
pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan

program beasiswa miskin. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk
meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan
dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 3-T

(Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu) dengan pengertian sebagai

berikut:

1 Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima

bantuan telah sesuai kriteria dan dana bantuan telah dipergunakan dan

disalur\an kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang

diatur di dalam pedoman;

2 Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan iumlah mahasiswa
^-- --i - ^ L..--+,,^"^ ^psrrcrura uarrLuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah
ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau
melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib
melaporkan ke Ditjen Bimas Hindu melalui Subdit pendidikan Tinggi;

3 Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi dan studi sesuai jadwal,

dana diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasrswa
penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme
penyaluran dana.

Pelaporan

1. Penerima bantuan wajib membuat dan menyampaikan LpJ kepada ppK

paling lambat bulan Desember 2OI7 .

2. LPJ paling sedikit memuat i). Foto kopi rekening bank tanda bukti bahwa
uang telah diterima, 2). Penggunaan uang oleh setiap mahasiswa, 3).

melaporkan kegiatan perkuliahan, 4). jadual perkuliahan per semeter, 5).

Melaporkan IP per semester.

C. Evaluasi

1 . Kasubdit Per-rdidikan Tinggi membuat catatan evaluasi terhadap proses
pemberian bantuan yang dilaksanakannya dan melaporkannya kcpada
pimpinan.

l(ablg Orgonisosi.
Kcpc!.ll\\'iui!t &

lhrkunl

SaLrclilfis DrlclitLr
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2. Evaluasi atas iaporan dari penerima bantuan sebagai bahan penetapan

kebijakan pada tahun berikutnya.

. D. Sanksi

Penerima bantuan yang tidak mengirimkan laporan maka bantuan pada tahun

herikr rlnva akan dihentikan.

Kabae 0r'ganisasi.
Kcpcga\v.rilo &

Hukun)

Sch rtaris Direktur
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BAB V

PENUTUP

Petunjukteknisinimerupakanacuanuntukpelaksanaanbantuanbeasiswa
mahasiswa miskin pada PTKHS di lingkungan Ditjen Bimas Hindu'

Ditetapkan di Jakarta

JENDERAL

Kabag Orglnisasi,
Kcpegawaian &

Ilukunr

Sekretaris Dircktur
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LAMPIRAN II

Contoh

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di ba
Nama Lengkap
Tempat, tg1 lahir
Jenis kelamin
Mahasiswa
Tahun akademik

Alamat orang tua

apabila pernyataan ini tidak benar.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benar
permohonan bantuan beasiswa.

.....tempat/, tgl/bln

Meterai 6000

{ nama lengkap &

wah ini :

semester

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saat ini, saya tidak
bantuan beasiswa dari pihak manapun. Saya bersedia mengembr

menenma
uang negara

Kabag Organisasi.
Kcp!'gawaian &

Hukum

Sekrctaris Direktur
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Contoh Surat Usulan Bantuan Beasiswa Kolektif dari

KOP

mahasiswa miskin yang telah kami seleksi un
bantuan beasiswa mahasiswa miskin (terlampir n
berkas). Sebagai bahan pertimbangan, kami s

sebagaimana telah ditentukan dalam pedoman.

Demikian penyampaian kami dan atas
terima kasih.

Ketua

(narna, cap &

dst.

AHS

tgl/bln/thNomor
Lamp
Hal

Tembusan
I.

2.

Kepada Yth,
Dirjen Bimas Hindu
Kementerian Agama RI
Jl. MH Tharnrin No. 6 Jakarta

Dengan hormat,

Memperhatikan surat edaran . .. . .. . tentang swa marhasiswa
miskin, maka dengan surat ini kami mengus nama-nama

mendapatkan
-nama beserta

syarar-syarat

kami haturkan

Kabag Organisasi,
Kepcgawaian &

Hukum

Sekretaris Direktur
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FORMAT SELEKSI BERKAS

Mahasiswa PTAHS ...... Tahun Akademik

Nama : ..,...,....................
Tempat/ tgl lahir :

Semester :

NO JENIS BERKAS ADA TDK
ADA

KET

1 2 3 +
1 NIRM
2 Surat pernyataan mahasiswa bahwa tidak

sedang menerima beasiswa berasal dari
APBN/APBD pada waktu yang sama, format
terlampir.

3 Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
4 Surat Keterangan tidak mampu yang

dibuktikan dengan surat keterangan tidak
mampu dari tempat tinggal orang tua (RT/RW
setempat atau kepala desa/ lurah/ kepala
dusun setempat)
Fotocopy buku rekening bank a.n. mahasiswa
penerima beasiswa

6 Surat referensi/ keterangan masih aktif dari
bank terkait yang disampaikan secara kolektif
atau perorangan sesuai dengan format Status
Rekening dari KPPN sebagaimana terlampir

7 Surat permohonan secara kolektif dari Ketua
PIAHS.

Jakarta,
Verifikator

Kabag Orglnisasi.
Kcpega\\aian &

llukum

Sckrclaris Dircktur'
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Nama Mahasiswa
Tempat/tgl lahir
Semester
Tahun masuk

Catatan :

Dolumen asli
Bimas Hindu

disimpan

Format Bentuk

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

""""1""'

Yang

M

oleh mahasiswa (PTAHS) dan fotocopg

Kaba8 Organisasi,
Kepegawoian &

llukum

Sekretaris Direklur
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:_\

sun/ KepalaContoh Surat Keterangan tidak mampu dari RT/RW/Kepala
Desa/ Lurah

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam
Jabatan
Desa/Kelurahan
Alamat

Menyatakan bahwa :

Nama
Mahasiswa di
Anak dari

Ketua RT .... RW ..../Kepala Dusun/Kepala

(nama mahasiswa)
(nama PTAHS)
(nama orang tua/ wali)

Berdasarkan pengamatan kami mahasiswa yang bersangku
keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Demikian surat keterangan dibuat untuk pengurusan
mahasiswa miskin dari Ditien Bimas Hindu Jakarta.

Ketua, RT

(nama, ttd cap)

tuan

berasal dari

beasiswa

Kabag Organisasi-
Kepegawaian &

Hukum

Sekretaris Direktur
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