
KEPUTUSAN

KEPALADINASPENDIDIKANKABUPATENGRESIK

Nomer : 421.31/3 f 1437 '5312014

TENTANG

PETUNJUK PBLAKSANAAN

PROGRAM BANTT}AN BIAYA KULIAH SISWA MISKIN

KABUPATBN GRESIK TAHUN 2014

KEPALA DINAS PLNDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang L

Mengingat

)

J.

Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa

kepada peserta clidik yang orang tua atau walinya kurang mampu

membiayai Pendidikan.

Bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kelangsungan belajamya,

siswa miskin yang berprestasi perlu diberi bantuan biaya kuliah,

Bahwa pemberian bantuan tersebut agar dapat tersalur dengan baik dan

tepat sasaran perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bantr"lan Biaya

Kuliah Siswa Miskin Tahun ZA]'/. yang ditetapkan dengan Keputusan

kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik'

Undang-Undang Dasar I 945

undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan

Nasional

Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahtrn 2008 tentang Peldanaan

Pendidikan

Peraturan Daerah No,l8 'Iahun2006 tentang Sistem Ppnyetenggaraan

Pendidikan di KabuPaten Gresik

Peraturan Menteri Nomor 30 "fahun 2010 tentang Pemberian BantUAn

Biaya pendidikan kepada peierta didik yang orang tua atau walinya

tidak mampu membiaYai Pendidikan

Peraturan Bupati No.66 Tahun 2008 tentang Beasiswa

l.

2.

1

4,

5.

6.



Memperhatikan

)

1.

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomoq : 5,1,5,03.01

Rencana Kegiatan Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2A14.

MEMI.ITUSKAN

Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Kuliah Siswa Miskin

Tahun 2014.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana megtlnya,

Keputusan ini berlaku selama satu tahun pelajaran

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Tang&al : 16 Septem-bsr 2!14

Dinas Pendidikan
Gresik

dalam keputusan

7AruD0I5 sejak

,,ffi



Nomor
'l'anggal

Tentang

: 42t.3 t 7 3 / 1437 .s3t2014
: 16 September 2014
: Petunjuk Pelaksanaan Program

Bantuan Biaya Kuliah Siswa
Miskin Tahun 2014

PTITU NJU K PT]LAKSANAAN
PROGRAM BANI'UAN BTAYA KI.ILIAH SISWA MISKIN

KAI]TJPATEN GRISIK TATTUN 20I4

A. Latar Belakang

Tiap-tiap warga Negara berhak mcndapatkan penga.jaran. Ha*. se'ja+ warga Negara

tersebut telah dicantumkan dalam pasal 3l (l) Lindang-undang Dasar 1945. Berdasarkan

pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikzur yang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya

dalam penyelengg ar aan pendi d i kan.

Undang-undang Itepublik Indonesia Nomor 2A Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Bab V pasal l2 (l.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada

setiap satuan pendidikan berhak nrcndapatkern beasiswa bagi yang berprestasi yang orang

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesja Nomcrr 48 Tah.rn 2IJfJ8 tenrarrg Pendanaan

Pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (l), rnenyebutkan bahwa Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau

beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai

pendidikannya. Pasal 27 ayal (2), menyebutkan bahwa Pemerintnh dan Pemerintah Daerah

sesuai kervenangannya dapat rnemberi beasiswa kepada pes,ertad.'rJikytnghruprestasi.

Peraturan Bupati No.66 tahun 2008 tentang beasiswa psl 2 ayat I menyebutkan bahwa

dengan Peiaturan bupati ini ditetapkan pemberian beasiswa bagi peserta didik yang

memenuhi prestasi akademik, non akademik, keluarga miskin dan yatim piatu.

Mengacu pada Undang-lJndang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah

daiam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui Drn&e. Penrl'dikan Kabupaten

Gresik, pada tahun 2014 rneluncurkan program bantuan biaya pendidikan / beasiswa berupa

bantuan biaya kuliah bagi siswa miskin yang berpresta-si. Dcngan demikian para siswa di

Kabupaten Gresik khususnya siswa dari keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan

untuk mengakses pendidikan tinggi dan dapat meringankan beban studinya.

B. Dasar
l. Undang-undang Dasar 1945.

7. Undang-undang RI No. 20'I.'ahun 2003 tentang Sistem Pendjdj.kan -\iacirr'MJ.

3, Peraturan Pemerintah RI No.48 'l'ahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

4. Peraturan Daerah No.ltl Tahun20Q6. tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di

Kabupatcn Cresik.

5. Peraturan Menteri Nomor 30 l'ahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidal< marnpu'.nre,mhielCIi pendidikan.

6. Peraturan Bgpati No.66 Tahun 2008 tentang Beasiswa.
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D.

Masud:
Maksud pembefian bantuan int adalah agar siswa dari kellr.arga. k,u,tng rnampu secara

ekonomi dan mempunyai potensi/presta^si yang memadai dapat menempuh pendidikan

sampai jenjang pendidikan tinggi.

Tujuan:
1. Membantu meringankan biaya kuliah siswa berprestasi dari keluarga miskin sehingga

dapat mengembangkan diri lebjh )an) ut.

2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa khususnya mereka yang menghadapi

kendala ekonomi.

3. Mendorong siswa dari kcluarga kurang mampu untuk meningkatkan prestasi akademis

maupun non rkademis.

4. I\4eningkatkan akses dan kesempatan bdajar di perguruan t.nggi hngi.Na-rga Cresik yang

memiliki potensi akadernik memadai tetapi kurang mampu seoara ekonomi.

Sasaran dan Targct
Sasaran :

l. Beasiswa djberikan kcpada sjswa Julusan SMA/SMK/ivI,A at"arr. yang mderajat 'fahun

lulus 2014 yang kurang mampu secara ekonomi dan telah diterima di Perguruan Tinggi.

2. Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga miskin yang memenuhi syarat

dan sedang kuliah di perguruan tinggi,

Target :

l . Terbantunya sebagia n bi al, a k ul,i ah sisr,,,a mi ski n/kurang marrrpr mnaau ekonomi.

2. Termotiva-sinya siswa miskin berprestasi untuk senantiasa mengembangkan diri lebih

latijut.

Jangka waktu Pemberian Beasiswa

Reasiswa diberikan dalam I (satu) kali yang diperuntukkan untuk biaya selama I (satu)

Tahun Akademik.

F. Kuota
Banyaknya penerima beasiswa pada anggaran 2014 ini sesuai dengan jumlah anggaran yang

nama-narna penerimanya belum/tidak direncanakan.

G. Besar Dana dan Penyalurannya
1. Besarnya beasiswa bantuan kuliah ini adalah sebesar Rp 1.250.000/bulan selama 12

bulan atau sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupia}) prer Jalur.';'.

Beasiswa ini dibayarkan pada awal semester.

E.

2.

3. Penyaluran beasiswa tersebut melalui rekening siswa yang bersangkutan.
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1. Siswa SMA/SMK/MA atau yang sederajat yang lutusparl:.tatlur.pelaiaran 2013/2014

atau siswa SMA/SMK/MA lulusan sebelum'fahun 201312014,

Z. Kurang mampu secara ekonomi yang ciibuktikan dengan memiliki Kartu Perlindungan

Sosial (KPS) / Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) / surat keterangan dari lurah /

kepala desa.

3. Diterima/sedang menenrpuh pendidikan di perguruan tinggi\Wy.rilS'rrasta.

4. Tidak seclang menerima bearsiswa dari sumber lain'

5. Bagi Mahasiswa yzurg telah belajar selama I (satu) tahun atau lebih, IPK harus > 3,25

Gn'.f) dan > 3,50 (PTS).

6. Calon penerima beasiswa penduduk asli Kabupaten Gresik.

I. Tata Cara Pendatlaran
Calon pendaftar mengajukan proposal permohonan bantuan biaya kuliah siswa miskin,

kepada tsupati Gresik dan dikirimkan mclalui Dinas l)c'ndjdjlran -Kalurpafen Gresik, dengan

melampirkan berkas sebagai berikut :

l. Surat Permohonan Bantuan lliaya Kuliah kepada Rapak Bupati Gresik melalui Dinas

Pendidikan Kab. Gresik,

2. Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh siswa dan dilengkapi foto berwarna berukuran

3 x 4 sebanyak 3 lbr.(seperti fbrmat terlampir).

3. Fotokopi Kartu Tanda Sislva atau yang se.ienis sebagai bukti siswa aktif.

4. Fotokopi Iiazah yang dilcgalisir oleh kepala sekolah bagi lulusan SMA/SMKA4A atau

yang sederajat tahun pelajaran 201312014.

5. Fotokopi transkrip nilai sampai dengan semester terakhir bagi yang sudah kuliah.

6. Surat keterangan atau Rekomendasi clari kepaJe se.kcr.Lah (bagi lulusan

SMA/MA/SMK/sederajat tahr.rn 2014) / Rektor / Dekan Perguruan Tinggi (bagi yang

sudah kuliair) untuk mendapatkan bantuan biaya kuliah siswa miskin.

7. Fotokopi sertifikat / piagam prestasi yang dimiliki yang disyahkan oleh pejabat yang

berwenang atau dokumen lain yang sah'

8. Surat keterang.an penghasilan orang tuu/wali mengetahuj Jra'arh,/kepr,le desa'

g. Foto kopi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) /

Surat Keterangan Tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya yang dikeluarkan

oleh Lurah / KePala Desa.

10. Fotokopi kartu keluarga.

1 1. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir dari qrang tualx,a"ljn),s.

12. Rincian Penggunaan Dana selama I tahur terhitung mulai Juli 2014 s.d. Juni 2015 (tahun

akarlemik 2A14DAl5) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rtrpiah).

J. Seleksi dan PenetaPan

l. Seleksi / verifikasi dilakukan olch Tim Dina^s Pendidikan dengan rnemprioritaskan

pendaftar yang miskin, dengan urutan prioritas pemberian seh46'ar he.r.r.lruf ;

a. Siswa yang berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki Kartu Perlindungan

Sosial (KPS)'

b. Siswa yang bera-sal dari rumah tangga miskin yang terdaltar sebagai peserta Program

Keluarga HaraPan (PKH).

c. Siswa yatim dan / atau piatu yang berasat clari rumal LangA,$.mjskjn yang dibuktikan

dengan Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa'

d. Siswa yang berasal dari rumah tangga miskin lainya yang dibuktikan dengan Surat

-: ' Keterangan miskin dari Kepala Desa / kelurahan'

.. ..-. .....::: :..,,:......--,,--- - .- .,.,-.,,:igB*ifl



2. Pertimbangan khusus diberikan kepada :

Siswa (pendaftar) yang memenuhi point I (satu). serta mempunyai Prestasi akademik

atau non akademik antara lain :

Lornba Ketrampilan Siswa (LKS).

Kabupaten Giesik.

Presta-si tersebut.dibuktikan dengan loto copy sertifikat/piagam yang disyahkan oleh

pejabat yang berwenang atau dokumen lain 1'ang sah.

3. Penetapan penerima beasiswa bantuan biaya kuliah ini dilakukan oleh BupatilKepala

Dinas Pendidikan setelah rnelalui verifikasi.

4. Beasiswa ini tidak berlaku bagi mereka yang sudah menerima bantuan biaya kuliah yang

lainnya, missal: beasiswa Bidik misi, siswa hanya diperbolehkan menerima I (satu) jenis

beasiswa saja.

Pengembalian Beasiswa

Pengembalian beasiswa apabila siswa penerima beasiswa :

1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atas berkas yang disampaikan.

2. Divonis pengadilan karena melanggar hukurn Negara Bc-p.tctik lndonesia dengan

hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) tairun.

3. Terbukti tidak melanjutkan kuliah / Drop Out selarna masa pemberian beasiswa.

4. Mengundurkan diri.

Khusus untuk poin I (satu) s,cl 4 (empat), apabila itu ter.iadi, maka siswa tersebut diwajibkan

mengembalikan bantuanbiaya kuliah yang suda,h diterima ks.p,vJ,aK.atNegara'

Pehporan
Penerima Beasiswa kuliah siswa miskin waiib membuat Laporan Pertanggungjawaban yang

mencakup:

t. Laporanpelaksanaan kegiatan

2. Laporan penggunaan dana.

v Septcmber 2014

ndidikan Kab.Gresik

10926 l 98603



PROGRAM BANTUAN I}IAYA KULIAH SISWA MISKIN BERPRE,STASI
TAI{UN 20I4

T. DATA DIRI

a. Nama Lengkap :

e. Alamat

f. Kode Pos

g. Telepon/FlP

II. PENDIDIKAN

a. Sekolah Asal

b. Tahun Masuk

c. Tahun Lulus

M. KELUARGA

a. Nama Ayah/Wali:

b, Nama Ibu :

ry. PERGT]RUAN TINGGI

a. Universitas

usia[-T*j'rahun

usial-Tl'rahun

3. < Rp. l juta/bln )

b, IP Komulatif ;.,,,,.......,!..!.....,,.i.,,..,,....

Meterai
6000

(............... ..........)

Nama lerrgkap pendafta-r

c. Agama ,l-l ( l. Islam. 2. Protestan, 3. Katolik, 4. I-lindu, 5. Budha, 6. Lainnya)

d, rempauranggar ;t tl*Ilrtl] il-Tl

c. Nomor Induk :

d. JurusanlProgram Keahlian :

c. Jumlah Anak ,Tl-l orang Anak u' [-Tl
d. Rata-rata Penghasilan kotor per bulan (ayah dan ibu) [-1,

(1. > Rp. 2 jutalbln, 2. Rp. I juta s/d Rp. 2 iuta/bln,


