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Penerimaan dana beasiswa diatur sebagai berikut
'l
Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yan berada disemester I
lll, V Vlldan lX
')
BeasisWa diberikan atas usulan perorangan.
3
Beasiswa diberikan hanya pada semester ganjil.
4
Beasiswa diberikan tidak secara otomatisleiiap semester ganjil,
tetapi dalam pengajuan semester berikutnya harus menunlikkan
prestasi akademik yang lebih baik.
:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten
Bondowoso.
Meningkatkan keseiahteraan masyarakat.
Meningkatkan citra / martabat masyarakat Bondowoso.
Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif
diera giobalisasi.
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Kriteria penerimaan beasiswa adalah sebagai berikut:
1
Mahasiswa adalah Penduduk Kabupaten Bondowoso.

.
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3.
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Berasaldarikeluargatidakmampu.
Memilikiprestasidibidangakademik.
SedangAktif sebagaimahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri.
Pada saat ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa dari
pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak sedang menerima bea
siswa lain.

Bondowoso melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Bondowoso, Jalan Santawi No.96 Bondowoso, paling lambattanggal
22 September 201 2 (stempel pos) dengan melampirkan :

1. Surat Pernyataan penggunaan bantuan beasiswa (asli
bermateraiRp.6000,,
2. Surat Keterangan fidak Mampu dari Kelurahan/Desa setempal
dan foto copy kartu Keluarga Miskin (GAK1N).
3. Surat Kelerangan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif dari
Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
4. FotocopyKartuTandaPenduduk.
5. Foto copy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
6. Foto copy Kartu Hasil Studi bagr mahasiswa semester lll, V Vll
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Adapun tahapan pencairan beasiswa prestasi sebaqai berikut:
1. Mahasiswa penerima beasiswa diwa.iibkari untuk memiliki
rekening BRI atas nama sendiri.
Mahasiswa penerima beasiswa akan menerima beaslswanya
melalui dana yang ditransfer ke rekening bank milik mahasiswa
yang bersangkutan.
3.
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Mengajukan Surat Permohonan bantuan beasiswa kepada Bupati
Sistem
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angka Drop Out baqr ntahasiswa yang sedang menempuh

Dalam rangka melaksanakan salah
satu Tujuan pendidikan Nasional
u"ngra sebl!;imJnl tertuang oatam
Pembukaan Undano_UnrJang.
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a. Meningkatkan pt,l;ryirnan sektorpendidikan.
b. Membantu rnerrrrgarrkan beban kuliah untuk
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Besar dana bantuan beastswa kepada mahasiswa tidak mampt

setiap mahasiswa Rp. 3.000.000,-/semester
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Untuk sasaran bantuan beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa
tidak mampu dan berproslasidi porguruan tinggi negeri

0;,>---::i\-,/
\ :-zz
91 l

-z'

