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Pemerintah Provmsi Jawa Barat menyediakan beasiswa pendidikan, mahasiswa aktif lkopin tahun ajaran/akademik 
2020/2021 dengan skema dan ketentuan sebagai berikut: 
1. Skema Beasiswa 

a. Beasiswa Pendidikan Prestasl Non Akademik 
No. Katenori•l Persvaratan Khusus 
1 KeaOamaan Minimal hafal AI-Qur'an 5 Juz ditandai denaan sertifikat varx diakui. 

Minimal menjuarai kejuaraan tingkat provinsi yang drselenqqarakan oleh pemerintah 
2 Olahraga dan/atau masyarakat dibuktikan dengan sertifikat yang ber1aku maksimal 3 (tiga) tahun 

terakhir. 

Seni dan Minimal mengikuti dan mendapatkan apresiasi karya seni/ festival! kegiatan tingkat nasional 
3 Budaya (sebagai tim) atau tingkat provinsi (sebagai individu) dibuktikan dengan sertifikat yang 

berlaku maksimal 3 ftina\ tahun terakhir. 
Minimal berkontribusi aklif di organisasi kesiswaan, kemahasiswaan dan/atau 

4 Aktivls kemasvarakatan (karanq taruna) datam 3 (tiga) tahun terakhir yang ditandai dengan 
rekomendasi oroanisasi terkait. 

•) Pilih Salah Satu yang sesuai dengan Prestasi yang di raih 

b. Beasiswa Prestasi Percepatan Akses Pendldikan Tinggi 

2. Persyaratan dan Kelengkapan Berkas 
Persyaratan dan ketengkapan berkas pendaftaran dilakukan melalui form di https:Jlbeasiswa-jfLdisdik.jabarprov.go.idl. 
Persyaratan dan bark.as yang diperlukan adalah sebagai berikut. 
a. Persyaratan 

1) Maksimal tiga tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA/SMK sederajat (Mahasiswa Baru Jenjang 
D3/D4/S1); 

2) Melamptrkan nilai UN, USBN, dan Jika ada UTBK, batas rata-rata nilai adatah 6,0 skala 10 atau 60,0 skala 100 
(Mahasfswa Baru Jenjang D3/D4/S1 ); 

3) Memiliki surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang telah ditentukan (03/04/81 ); 
4) Usia Maksimal 25 tahun (Untuk Mahasiswa Berjalan); 
5) Melampirkan transkrip nitar dengan IPK minimal 3,0 skala 4,0 (Untuk Mahasiswa Berjalan). 

b. Kelengkapan berkas: 
1) Merupakan warga Jabar, dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP); 
2) Pas Photo ukuran 3 x 4; 
3) Kartu Tanda Mahasiswa untuk mahasiswa berjalan/on-going; 
4) Surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang tel ah drtentukan (LOA Unconditional) a tau tanda aktif 

kuliah untuk mahasiswa berjalan/On-Going; 
5) SKHUN, ljazah, dan surat hasil UTBK Uika ada); 
6) KHS (Kartu Hasil Studi) untuk mahasiswa berjalanfon-going; 
7) Sertifikal TOEFUIEL TS (tidak diwajibkan/tambahan); 
8) Curriculum vitae; 
9) Essay menggunakan Bahasa Indonesia berkaitan dengan Statement of purposes ditulis minimal 400 kata. 
10) Surat pemyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain (download format di https://beasiswa 

jfl.disdik.jabarprov.go.id/); 
11} Menandatangani pakta integritas (download format di https:h'beasiswa-.rfl.disdik..jabarprov.go.idl): 
12) Melamptrkan salinan PBB rumah dan penggunaan Jistrik di rumah. 

3. Waktu dan Cara Pendaftaran 
Pendaftaran dan pemberkasan pada tanggal 24 Juli - 23 Agustus 2020 dilakukan melalui form pendaftaran online 
pada http.//beas1swa-Jf! cisdrk.jabarprov go td/ 
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