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Kepada Yth.

Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum
Institutlertenian Boger
Dramaga, Bogor

Sehubungan dangan Program Beasiswa READI tahun akademk 20l8l20l9 bersama ini, kami
sampaikan pengumuman tentang beasiswa dimaksud yang dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa
program studi 51 Aktuaria maupun program studi Sl Matematika.

Kami mohon bantuan untuk menyebarluaskan pengumuman ini (terlampir) di Program
Pendidikan Kompetensi Umum, agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik.
Y$

Demikian atas bantuan, perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Departemen Matematika

FMIPA IPB,

t96312281989032001
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Beasiswa READI
Tahun Akademtk20lUz01g

Project READI (Risk Management, Economic Sustainability and Actuarial
Science Development in lndonesia) bertujuan untuk mendorong jumlah dan kualitas
lulusan program aktuaria dalam menjawab tantangan tingginya kebutuhan aktuaris di
lndonesia. Bekerjasama dengan pemerintah Republik lndonesia, industri asuransi,
serta universitas partner, READI bertugas membentuk center of actuarial science
excellence
lndonesia. Project ini menjadi bagian dari kebijakan program
pengadaan 1000 Aktuaris di lndonesia yang dicanangkan oleh OJK (Otoritas Jasa
Keuangan) beberapa waktu yang lalu. Secara khusus project READI menyediakan
kesempatan dan bantuan yang bersifat setara gender untuk mendorong pendidikan

di

ilmu aktuaria yang berkualitas dan inovatif, serta memfasilitasi sertifikasi PAI
(Persatuan Aktuaris lndonesia) dan pengembangan profesional aktuaris dan calon
aktuaris.
Beasiswa READI adalah salah satu bentuk dukungan nyata bagi tujuan di atas.
Beasiswa berupa pemberian bantuan finansial kepada mahasiswa terbaik program
studi aktuaria atau program studi lain dengan peminatan aktuaria pada universitas
partner READI, di antaranya lnstitut Pertanian Bogor.

Beasiswa yang ditawarkan berbentuk bantuan finansial berikut:

.
.
.
.

Uang kuliah untuk tahun akademik 2018t201g.
Biaya hidup bulanan (selama masa studi, di luar masa libur antar semster)
senilai Rp2,500,000 - Rp3,000,000 (ditetapkan oleh READI).
Biaya pengembangan pribadi senilai Rp1,000,000 per semester.
Biaya ujian PAI (reimburse untuk mata uji yang telah lulus, baik melalui ujian
atau penyetaraan)

Beasiswa ini terbuka bagi mahasiswa Departemen Matematika, FMIPA, IPB
berikut:
Program StudiAktuaria: angkatan 55, 54, atau 53.
Program Studi Matematika: angkatan 54, 53 atau 52

.
.

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi pada masing-masing kualifikasi adalah
sebagai berikut:

i.

Pesyaratan bagi mahasiswa Program StudiAktuaria Angkatan 55:
Nilai Raport Semester 1-6 pada mata pelajaran Matematika minimal 80
(skala 100)

.

ii. Persyaratan bagi mahasiswa Program Studi Aktuaria Angkatan 54:

.
.

IPK semester 2 minimal 3.0 (skala 4),
Nilai minimal B pada mata kuliah MAT1 13, MAT1 14. dan AKT102.

iii. Persyaratan bagi mahasiswa Program Studi Aktuaria Angkatan

.
.
.

53:
(skala
4),
IPK semester 4 minimal 3.0
Nilai minimal B pada mata kuliah MAT113, MAT114, dan AKT102,
Nilai minimal B pada semua mata kuliah Mayor semester 3-4.

iv. Persyaratan bagi mahasiswa Program Studi Matematika Angkatan 54:

.
.
.

IPK semester 2 minimal 3.0 (skala 4)

Nilai minimal B pada mata kuliah MAT113 Kalkulus 1A, MAT114
Kalkulus 1B, dan MAT1 15 Pengantar Logika Matematika.

Mengambil peminatan Aktuaria, ditunjukkan dengan KRS online
semester 3 mengambil mata kuliah a.l. MAT242

v. Persyaratan bagi mahasiswa

.
.
.

Program Studi Matematika Angkatan 53:
IPK semester 4 minimal 3.0 (skala 4).
Nilai minimal B pada semua mata kuliah Mayor semester 34.
Mengambil peminatan Aktuaria, ditunjukkan dengan
transkrip semester 3-4 memperoleh nilai minimal B pada mata
kuliah MAT242, atau
KRS online semester 5 mengambil mata kuliah MAT341/ AKT301.

-

vi. Persyaratan bagi mahasiswa Program Studi Matematika Angkatan 52:

.
.

'

IPK semester 6 minimal 3.0 (skala 4).
Nilai minimal B pada semua mata kuliah Mayor semester 3-6.
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Sebagai catatan, mahasiswa penerima beasiswa tahun akademik 201712018 lalu

yang lolos evaluasi akan otomatis mendapatkan beasiswa tahun akademik
2018t2019, sedangkan yang tidak lolos berarti tidak mungkin lagi mengajukan
beasiswa yang sama. Pengumuman hasil evaluasi akan disampaikan terpisah.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan

di

atas, dipersilahkan untuk

mendaftarkan diri dengan melampirkan dokumen berikut (hard copy dan soft copy):

i.

Surat permohonan mendapatkan besiswa ditujukan kepada Project READI

ii.

(format bebas).
Biodata diri terbaru (format bebas, disertai foto) memuat informasi beasiswa
yang pernah atau sedang didapatkan.

iii. Lampiran bukti akademik yang disebutkan pada persyaratan khusus (raport
SMA atau transkrip nilai).

iv. Essay singkat tentang pendapat atau kontribusi Anda di bidang aktuaria (udul
dan format bebas, sekitar 2 halaman).

Berkas hard copy diserahkan dalam satu map (warna merah) ke

Tata Usaha Departemen Matematika, FMIPA, IPB
Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor
Berkas soft copy dikirimkan via email ke alamat: math@ipb.ac.id
Batas waktu pengumpulan berkas pendaftaran adalah

Rabu, 12 September 2018
Pukul 15.00 utk pengumpulan hard copy,
Pukul 23.59 untuk pengiriman soff copy.

Seleksi akan dilakukan secara bersama antara Departemen Matematika FMIPA
IPB beserta Project READI. Kriteria seleksi mengacu antara lain pada:

.
.
.

Kualifikasi akademik pelamar,

Kemampuankomunikasi,

Preferensi gender (dalam hal kualifikasi sama, pelamar wanita diberi
kesempatan terlebih dahulu),

.
.

Preferensi status kemampuan finansial (dalam hal kualifikasi sama, pelamar
dari golongan kurang mampu akan diberi kesempatan terlebih dahulu),
Preferensi bagi yang tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain.

Hasit seleksi akan diumumkan setelah ada keputusan dari pemberi beasiswa. Hasil
seleksi adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
Bogor, 4 September 2018
Ketua Departemen Matematika, fVtlpR, lpg
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Dr. Endar H. Nugrahani

